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PREFACIO

PINDORAMA CONQUISTADA analisa o drama viVido
pelos índios nestes quase cinco séculos de colonização. Em-

bora para os brasileiros o período colonial já tenha terminado, este ainda é wna realidade atual na História Indígena.
Para os índios, o colonialismo externo português apenas foi
substituído pelo colonialismo interno brasileiro.
Na época do colonialis~o português, de 1500- a 1822, as
conseqüências da dominação e da exploração colonial foram funestas para os ·índios, mas veremos que durante o
colonialismo brasileiro, de 1822 até hoje, nada mudou, antes
pelo contrário, em muitos aspectos até piorou. Como conseqüências mais nefastas citaremos:
A INVASÃO TERRITORIAL: com a conquista, os índios
perderam não apenas s11as terras, necessárias para sua subsistência, mas, o que é bem mais grave, também seus territórios, suas Pátrias. Passaram a viver em terras cedidas pelos governos coloniais, terras geralmente insuficientes para
sua sobrevivência e nas quais são apenas posseiros e não
proprietários. Por este motivo, es~ terras a qualquer momento e sob qualquer pretexto lhes podem ser tiradas, quando isto for de interesse do colonizador. Este problema continua até os dias de hoje, e talvez até pior de;> que em séculos
anteriores (capitulas 1 e 2) .
1
O EXTERMfNIO BIOLóGICO: o encontro colonial sempre traz uma enorme depopulação entre os colonizados, seja
por causa de práticas de genocídio, seja pela introdução de
doenças fatais para os índios (capitulo 3).
/
O EX'1;'ERM1NIO CULTURAL: a situação colonial será
responsável não apenas pela introdução de elementos cultu·
rais novos, que podem até ser desejados pelos indios e benéficos para eles, mas também provoca a extinção .de culturas inteiras, através dos processos de deculturação e etnocidio, proibindo-se aos índios de viver de acordo com seus pa-

.

drões culturais tradicionais, ou impondo a ·cultura do colonizador, principalmente na reliiiã<>,. na organização econômica e na organiz.ação política (capitulo 4).
A DOMINAÇÃO POL1TICA: o índio perde o direito elementar de decidir sobre seu próprio destino e passa a ser
governado por seus çolonizadores, inicialmente portugueses,
depois brasileiros. Resultam disto a destruição da organização polftica lndfgena, a negaQão de direitos politicos, inclu·
sive dentro da sociedade colonizadora, a proibição de ela.
ger seus lideres polfticos, ~ pr~ibição d~ ter sua própria justiça e, o que talvez seja mais grave, a impossibilidade de ter
uma identidade politlca própria, a proibição de ter uma na,..
cionalidade própria e a obrigação de assumir a nacionalidade do colonizado~. Este· domfnio polftico é feito através de
decretos e leis, e através de órgãos de administração colonial especialmente criados para este fim. No Século XX, es·
tes órgãos de administração colonial receberam os nomes
bonitos de Serviço de Proteção aos fndios e Fundação Nacional do !ndio. Por ser um dos problemas mais graves cau~
sados pelo encontro colonial, foi tratado mais amplamente
na segunda parte Ccapítulos 5 a 8).
No processo de descolonização; que ocorrerá em breve,
um importante papel poderá caber à antropologia, emboro
esta tenha sido uma tradicional aliada do colonialismo e do
tmperialismo. Daí porque a terceira parte, que se destina prlncipalmente aos futuros antropólogos, repensa também a antro- .
logia dos povos indfgenas. Enquanto os índios ainda 'não ti·
verem seus J>róprios historiadores, cabe à- antropologia escrever a m ·s tórla Indfgena, do ponto de vista dos fndios~
Para isto, será necessário antes descolonizar a antropologia
brasileira, o que exigirá dos antropólogos uma revisão de
suas teorias alienadas e allenadoras, como também de sua
prática incllgentsta (capítulos 9 e 10).
·
Este livro foi escrito para estudantes universitários,
professores de ensino médio e para todos aqueles seri&lnen·
te preocupados com o destino dos índios no Brasil. O seu
caráter didático é reforçado pela incl11são de um "roteiro
para aula" (anexo 1). Esperamos que os assuntos tratados
neste livro, aos poucos substituam as tradicionais m1Jas, nas
escolas de 1.0 e 2.0 Grau, sobre os .fndibs Tl.lpi do litoral e Jê
do interior, os "primeiros brasileiros", que moravam .em
ocas, usavam cocares na .cabeça, e caçavam com arco e flecha enquanto os curumins brincavam na praça da aldeia.

Mostr8,JldO e relembrando à Sociedade brasileira O seu
caráter colonialista, esperamos. ainda, ter dado uma contribuição, embora modesta, para a luta dos índios por sua Libertação do domínio e da exploração colonial, que já há tantos séculos lhes oprimem.
.

.
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CAP!TULO i
a) Os brasileiros e os índios

PINDORAMA, ou terra das Palmeiras, era originalmente habitada por inúmeros povos que se identificavam como
Tupinambá, Tamoio, Caeté, Potiguara, Tupiniquin, ou com
outras dezenas de nomes diferentes. Embora muitos destes
povos falassem a mesma língua e possuissem culturas idênticas, ocupavam territórios separados e bem delimitados que
considerav·am seus e que protegiam contra a invasão por po·
vos vizinhos.
O primeiro encontro destes povos com os europeus se
deu no ano de 1500 da era cristã, quando aqui chegaram os
portugueses. Como estes não sabiam que tinham chegado
em Pindorama, chamaram-na Terra da Vera Cruz, e depois
Brasil. Aos habitantes de Pindorama chamaram simplesmen1
te "índios".
.• .
..
Infelizmente para os habitantes de Pindorama, os portugueses resolveram ficar para explorar suas terras. De nada
adiantou sua r~istência. A partir do Século XVI, todos estes ppvos de Piridorama seriam, um após outro, domi11ados
pelos colonizadores portugueses, processo este que está ter·
ininando só ago:r;a, no final do Século XX.
Para o brasileiro comum, fNDIO é qualquer descendente destes povos que moravam aqui antes da chegada dos por·
tugueses. Quase sempre ele imagina o índio como wn indi·
vídtio que vive na selva, anda nu, caça com arco e flecha e
usa estranhos adornos nos lábios e nas orelhas. E acha bom
evitá-lo porque é um sujeito violento, vingat,ivo e traiçoeiro.
Estes estereótipos, aprendidos desde os primeiros anos escolares, são reforçados por artigos sensacionalistas em jornais
e revistas, ou por reportagens e filmes na TV. Também a
maior parte das publicações antropológicas é dedicada a índios "puros" que ainda conservam intata a sua cultura tradicional.
Ni\ realidade, enéôntramós no Brãsil ta.rnbém índios que
-
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só falam o português, que vest.em calça e camisa, possuem
relógio de pulso, assistem a jogos de futebol e a novelas de
TV, andam de bicicleta ou têm carteira de motorista. Há
índios que pilotam avião, outros possuem títulos universitários e em 1982 um deles foi eleito deputado federal. São
pessoas que, quanto a seu comportamento e muitas vezes
também em sua aparência.. em nada düerem do brasileiro
comum, mas que nem por isso deixaram de ser índios. Todos eles se enqúadram na definição usada pelos antropólogos, segundo a qual "índio é todo individuo reconhecido como membro por uma comunidade de origem pré-colombiana que se identifica como etnicamente diversa da nacional e
é considerada indígena pela população brasileira com que
está em contato" (Ribeiro 1957, 1970.).
Entretanto, deve ser lembrado que os descendentes das
comunidades pré-colombianas só pass.a ram a ser fNDIOS a
partir da conquista do Novo Mundo pelos europeus e que
nunca antes se auto-identüicaram como tais. Os portugueses e outros europeus vieram para o Brasil com a ordem expressa de dominar e explorar todos os povos que porventura encontrassem. tNDIO é, portanto, um nome genérico para qesignar todos os indivíduos aqui colonizados pelos indivíduos genericamente chamados "europeus", os colonizadores.. que depois passaram a importar escravos "africanos".
Na realidade, termos genéricos como índios, europeus ou
africanos só localizam o indivíduo geograficamente, mas não
o identificam politicamente. Ninguém se identifica como europeu, mas como italiano, alemão, etc.; ninguém diz que é
africano, mas que é cidadão da Nigéria, de Angola, ou de
outra nação africana qualquer. Da mesma forma, só o termo fNDIO não basta para identificar alguém, a não ser que
seja acrescentada a identificação política: índio potiguara,
índio xavante, índio ·y anomami, que são tão diferentes entre
si -como um egípcio, um nigeriano ou um moçambicano, todos "africanos". Yanomami, brasileiro ou japonês são identidades políticas, indicam a Nação a que a pessoa pertence.
Em outras palavras: O fNDIO NAO É BRASILEIRO~ MAS
TEM UMA IDENTIDADE POLfTICA PRóPRIA. Dentro do
território brasileiro não existe apenas a Nação Brasileira,
mas há ainda inúmeras Micro-Nações Indígenas, as nações
colonizadas, po·r motivos históricos localizadas dentro deste
território da macro-nação brasileira,. a nação colonizadora.
Com isto não estamos dizendo nenhuma novidade. Já
em 1889, a Igreja Positivista elaborou um projete de Cons-12-
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tituição Federal que dizia: " A: República Brasileira é constituída: 1.0 - pelos Estados do Brasil ocidental sistematicamente confederados, os quais provêm da fusão de elementos
europeus com o elemento africano e o aborígine americano;
2.0 - pelos Estados americanos (indígenas) do Brasil, empiricamente confederados ... " (Otávio 1946). O projeto não
foi aprovado, mas a idêta básica continuou viva e foi ~pla
mente discutida no iiúcio do século seguinte, nos debates
que antecederam a criação do Serviço de Proteção aos índios, em 1910. Nesta época já se afirmava que "as tribos
selvagens constituem Nações livres ... cuja autonomia deve
ser respeitada como se se tratasse das nações mais poderosas" e que "não devemos ter a preocupação de fazer (dos
índios) cidadãos brasileiros. Todos entendem que índio é
índio; brasileiro é brasileiro" (Arnaud 1973 ). Entretanto,
parece que apenas umas poucas pessoas entenderam a questão da nacionalidade indígena. Na legislação posterior. os
índios continuaram a ser considerados unilateralmente como
cidadãos brasileiros, embora apenas de segunda categoria,
apenas parcialmente capazes e por isso precisando de tutela
oficial.
Na literatura antropológica, os povos indígenas são chamados grupos,. tribos, etnias, grupos étnicos, etc., mas sistematicamente os antropólogos têm evitado falar de Nações. A
nação seria um tipo mais evoluído e mais complexo de organização política. Sempre se afirma que em 1500 este estágio
ainda não havia sido alcançado pelos índios no Brasil. Exis'"
tiam nações em outras regiões das Américas, colonizadas
pelos espanhóis e ingleses. As mais conhecidas são as dos
Maias, Incas e Aztecas, que formaram verdadeiros impérios.
Também nos Estados Unidos, as tribos foram reconhecidas
como Nações soberanas, com as quais eram feitos os conhecidos Tratados, nunca respeitados pelos colonizadores.
No Brasil, os portugueses teriam encontrado povos cujo
nível de organização geralmente não excedia os limites da
aldeia, ou de algumas aldeias. No entanto, muitos cronistas
dos Séculos XVI e XVII se referem às tribos como Nações
e tratam-nas como tais, com todo o respeito. Uma destas
Nações, por exemplo, era a dos Potiguara, com dezenas de
milhares de súditos, que ocupavam todo o litoral do Nordeste, da Paraíba até o Maranhão. Documentos históricos
falam dos Potiguara como "o maior e mais guerreiro gentio
do Brasil" e o cronista Gouveia informava, na época, que
somente na Serra da Oopaoba havia ''cinquenta aldeias po-13 -

tiguara, todas umas pegadas nas outras e a Vista o seu celeiro era de infinidade de mantimentos e algodões" . Qutro documento, de 1601 (dois anos depois do massacre dos Potiguara por doenças e guerras) , fala de 14.000 Potiguara assistidos pelos franciscanos, somente .na Paraíba. Para se :imaginar a real força da nação potiguara, deve-se sorru~r a estes
as dezenas de milhares que não eram assistidos p~~los franciscanos e aqueles que moravam fora da Paraíba. Os Potiguara lutaram contra os portugueses até 1599 quando, após
25 anos de guerra praticamente continua, foram finalmente
vencidos, não pelas armas portuguesas, mas pelas doenças
trazidas pelos colonizadores. Para resistir durante tantos
anos. evidentemente era necessário um nível de organização
que excedia o nível de aldeia.
. Nas outras regiões do Brasil existiam outras tantas nações indígenas, algumas maiores, outras menores do que a
nação potiguara. Muitos dos seus lideres políticos e militares
são nominalmente conhecidos e se ~ornarão famosos quando
os índios começarem a escrever a sua própria História.
Sob o impacto da violência colonizadora1 'nações inteiras foram extintas. Outras ficaram fragmentadas em aldeias
isoladas, sem possibilidade de contato entre si. De muitas
nações, hoje só sobrevivem uns poucos remanescentes. Os
índios perderam seus territórios, sua autonomia política,
sua nacionalidade. Com tudo · isto torna-se düícil aplicar o
termo nação, ou até tribo, a certos grupos indígenas atuais.
No entanto, deve-se ter em mentia qqe, mesmo quándo falamos de grupos, etnias ou tribos, sempre estamos falando de
unidades políticas, de micro~ões, embora estas nações
não sejam reconhecidast como tais pela nação colonizadora.
a macro-nação brasileira.
É por demais reconhecido que a História de um povo
sempre é contada do ponto de vista da párte dominante e
que esta História pode ser reescrita de uma maneira completamente diferente quando esta parte muda. Não ·existe
"A" História do Brasil, a única verdadeira. Existem várias
histórias do Brasil, cada qual com uma interpretação diferente da Verdade. Os historiadores falam do Brasil Colônia,
Brasil Império. Brasil República e nos ensinam que o Brasil foi descoberto em 1500 e se tomou independente em 1822.
Se esta história fosse contada por um índio, seria outra história. Talvez o historiador indígena fizesse uma divisão em
quatro períodos: (a ) o período pré-colonial, até 1500; (b) o
-14 -
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periodo do colonialismo português, de 1500 a 1822; (c) o
período do colonialismo bra&ileiro, de 1822 até hoje; (d) o
período da Pindorama Liberta, ou Independência Indígena,
a partir de um ano ainda ignorado, provavelmente no final
deste ou inicio do próximo século.
Ao fazer esta divisão, o historiador indígena tem plena
razão. Do ponto de vista indígena, o Brasil não foi descoberto, mas invadido. No Século XVI, .a ocupação era quase que
exclusivamente litorânea, mas nos séculos seguintes, os portµgueses penetraram .sempre mais no interior, subjugando
as nações indígenas que encontrassem pela frente ou expulsando-as para outras regiões. Ainda no início do Século XX,
governos sulistas contratavam caçadores de índios para
"limpar" as terras a serem ocupadas por imigrantes europeus, convidados especiaiS do governo brasileiro. A partir
de 1910, com a criação do Serviço de Proteção aos índios,
passa-se a usar termos como "pacüicação" e "atração" palavras novas para o velho processo de colonização dos territórios indígenas. A "pacificação" significa a ocupação das
terras indígenas e sua dominação política, convertendo-os
em '" tutelados" do órgão governamental de "proteção", na
realidade um órgão de administração colonial, ·igual aos órgãos de administração colonial europeus na Ásia e na África. E ainda na segunda metade deste Século, muitas nações
indígenas ·f oram "pacific~" , ou seja colonizadas, como os
Tapayuna em 1958, os Avá-Canoeiro e os Kreen-A'karore em
1973 e os Arara em 1981, para citar somente estes.
Na Hist6,.i?. Tndíg~na, o período colo:nial ainda existe, é
uma realidade atual. Para os brasileiros, o período colonial
terminou. Livraram-se dos seus próprios colonizadores, os
portugueses da· metrópole, mas não deixaram de dominar e
explorar as populações indíg~nas. o colonialismo externo
apenas cedeu lugar ao colonialismo interno, à dominação e
exploração política, econômica, social e cultural das sociedades indígenas dentro do Brasil. E embora o Brasil reconheça o di!e!tn rJ~c; Nações colonizadas à sua Independência
(p .e . Angola, Moçambique e ~utras Nações Novas da África), não está disposto a reconhecer estes mesmos direito.a
para as Nações Indígenas dentro do próprio Brasil. Os princípios que valem para a política externa, não valem neoes-sariamente também para a política interna.
11

b) A ocupação dos territórios indígenas.

Os territórios indígenas D.ão foram ocupados logo de
-
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uma só vez. Inicialmente só sofreram os ind!os do Utoral
do Nordeste e aqueles localizados nas _tegiões de Rio d9' Janeiro e São Paulo.
Até meados do Século XVI, o principal produto era o
pau-brasil, utillmndo-se os índios como tnão-ru}obra no cor·
te e no transporte para os navios, geralmente em troca de
ferramentas, roupas ou outros objetos baratos~ Na segunda
metade do século foram fundados os primeiros engenhos de
~úcar que se tornaram a priJlcipal atividade econômica nQrdestina, até hoje. Excluindo-se os bois necessários para os
trabalhos nos engenhos, a atividade canavieira não favorecia
a pecuária em larga escala, já que o gado destruía as plaD·
taç6es. Para proteger a lucrativa atividade canavieira,. a corte portQguesa chegou a proibir a criação de gado na região
litorA.nea. Surgiu dai a necessidade de procurar pastagens
n<.. interior. Este ciclo do gado inicia na segunda metadé do
Século XVII e se consolida logo no século seguinte.
A ocupação do Nordeste não se fez apenas a partir dos
núcleos litorAneos. De Sio Paulo e Rio de Janeiro partiam
<JS bandeirantes, à procura de metais precio$0S e indios escravos, acompanhando o rio Sio Francisco e criando uma
espécie de corredor q}le ligava o Sul ao Nordeste, através do
interior de Mihas Gerais e Bahia. No final do Século XVIII,
o processo de ocupação do Nordeste está praticamente terminado. Poucos grupos indigenas conseguiràtn escapar e
aqueles que sobreviveram ficaram com uma população extremamente reduzida. Três ciclos econômicos (pau-brasil,
açúcar e gado) levaram aos fndios doenças mortais e guerras sangrentas que chegaram a exterminar a quase totalidade dos índios do Nordeste. A violência colonizadora foi tamanha que não há mais índios no Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, enquanto a Paraíba e Sergipe contam com wna
tribo cada uma. Para os nomes das inúmeras nações indfgenas exterminadas, veja.se o mapa etno-histórico de Nimuen,..
daju (1981). A lista é .longa demais para poder ser citada
aqui.

A coloni~o da região amazônica, que só teve inicio a
partir do Século XVII, foi bem diferente. Logo os portugueses notaram que sem índios a colonização seria praticamente impossível. Dispondo quase que exclusivamente dos rios
como vias de transporte, precisavam de remadores, de construtores de canoas, de guias. E não eram os portugueses as
pessoas mais indicadas para coletar as chamadas "drogas do

-
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sertão'', como a castanha, o cacau o cravo, a canela e mais
uma dezena de especiarias silvestres, de grande aceitação
nos mercados europeus. Para todas estas atividades, a mãode-obra indígena era indispensável. A colonização amazônica se limitou inicialmente às margens dos grandes rios, como o Amazonas, Solimões, Branco e Negro. Os índios que
escaparam das guerras de extermínio, da escravidão, das
doenças e dos missionários, refugiaram-se em áreas mais
distantes, de acesso mais difícil.
Este ciclo das drogas do sertão teve altos e baixos, mas
s6· entrou em declínio em meados do Século XIX, quando
f oj substituído pelo ciclo da borracha. Este teve seu auge
por volta de 1910, para logo depois gradativamente perder
sua importância econômica. Também na coleta da borracha,
os colonizadores usaram a rede fluvial como meio de transporte, inclusive porque os seringais estavam localizados em
suas margens . Assim foram atingidos os índios dos rios Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira, Purus e outros afluentes
elos rios Amazonas e Solimões. Muitos índios foram exterminados. Outros foram, compulsoriamente ou não, transformados em seringueiros e passaram a ser explo rados pelos brancos. Nas áreas da castanha do pará, seu destino não
foi diferente.
Outra atividade econômica que muito contribuiu para o
despovoamento indígena foi a indústria madeireira, principalmente a partir da introdução das máquinas e do barco a
vapor.
Esboçamos aqui apenas um quadro superficial da complexa história econômica da AmazôniaAque teve uma grande
variedade de atividades, co·m muitos altos e baixos. Porém,
por ser uma economia quase sempre localizada nas margens
dos rios, permitiu a muitas nações indígenas sobreviverem
. r1um relativo isolamento, em regiões ainda sem valor econômico para o eolonizador. Esta situação mudou drasticamente na segunda metade deste século, quando aos tradicionais
colonizadores se juntaram ainda empresas agro-pecuárias,
muitas delas multinacionais, empresas petrolíferas e construtores de rodovias. A penetração destas empresas foi possível graças à construção de rodovias na região amazônica,
a partir de 1960. Estas rodovias, mesmo que hoje estejam
parcialmente abandonadas ou tenham tido sua conclusão suspensa, causaram enormes problemas para muitos grupos
indígenas.
1
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.outra regíão que ainda hospeda um grande ndmero de
nações indígenas é o Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul) . A colonização desta região só foi iniciada nos séculos XVIII e XIX, quando a descoberta de ouro
e diamantes atraiu um grande número de p.e ssoas. Contudo·,
o crescimento durou pouco. As veias de ouro foram peque~as e os diamantes sempre mais raros. A população branca
~esta região semp!~ foi rala e, além disto? muito móvel, nun·cB. se fixando mu1to tempo rium determinado lugar. Quase
todas as aglomerações urbanas atuais são de data relativamente recente.
Se bem que a exploração de minérios ainda seja importante, a pecuária constitui a principal atividade eco.nômica.
De n1enos importância é a agricultura, embora atu~lmente a
l~gião esteja atraindo muitos colonos, principalmente pequenos agricultores do Sul. Em Mato Grosso não encontramos
µenhuma cidade de importância acima do paralelo 14, fato
que veio favoreeer o isolamento de muitas nações indígenas.
Neste Estado encontra-se também o conhecido Parque Nacional do Xingu, no qual vivem cerca de onze tribos, com
grandes diferenças de língua e cultura, mas com uma populaçãf) total aproximadamente de apenas 1.200 pesso·a s. Muitas delas foram transferidas para este Parque compulsoriamente pelo Serviço de Proteção aos índios e pela Fundação
Nacionál do índio, quando seus territórios precisavam ser
desocupados para os colonos brancos.
A colonização de Goiás, por su~ vez, foi intensificada
enormemente a partir de 1950, com a construção da nova
capital Brasília. Esta atraiu não somente políticos, mas também muitos agricultores e pecuaristas.
No Centro-Sul o processo colonizador foi igualmente devastador: não há mais índios no Rio de Janeiro, enquanto
no Espírito Santo e em São Paulo sobrevivem menos de mil.
além de cerca de 3.500 em Minas Gerais.
A aliança com os. franceses, no Século XVI, custou a
tida a milhares de índios Tamoio, os habitantes originais do
litoral do Rio de Janeiro. Uma vez fundados os dois principais pontos estratégicos - São Paulo e Rio de Janeiro os responsáveis pelo despovoamento indígena foram principalmente os b.a ndeirantes. No Século XVII subiram em direção ao Nordeste. Não procuravam apenas ouro e diamantes,
mas uma de suas funções era também a escravização e o
extermínio de todos os índios hostis, algo em que se torna1
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ram verdadeiros especialistas. No Século XVIII os bandeirantes ocuparam uma faixa mais larga de Minas Gerais e
começaram a penetrar também no interior de São Paulo e
Mato Grosso, além de atingir o extremo sul do Brasil, onde
os índios das missões jesuíticas, desarmados física e espiritualmente, tornavam-se pr~sa fácil.
·
Em redor do Rio de Janeiro, o primeiro produto· econômico era o pau-brasil, seg11indo-se depois a cana de açúcar,
embora sem alcançar a importância que estes produtos tinham no Nordeste. Mais importante seria o ciclo de mineração, em Minas Gerais, durante quase todo O· .S éculo· XVIII,
até ser substituído pela agricultura e principalmente pela
pecuária. Muitos mineiros migraram, para se engajar na
economia açucareira e cafeeira que, a partir do Século XIX,
se tornariam a base .e conómica da região· Centro-Sul, principalmente em São Paulo. Para a cafeicultura seriam importadas as primeiras levas de imigrantes europeus, em substiLuição à mão-de-obra. escrava. Foram os conflitos entre
estes imigrantes e os índios um dos motivos que levaram à
criação do Serviço de Proteção aos índios, em 1910.
Nos três :Efstados do Sul sobrevivem hoje pouco ma.is
de dez mil índios, quase todos das nações Kaingang e Guarani. No início a região não despertou muito interesse nos
colonizadores portugueses, por ser uma regiãb de fronteira
e pelo fato de não ter pau-brasil. Só a partir do século XVII
começam as incursões pelos bandeirantes paulistas, visando
a0 aprisionamento e ao extermínio dos íQdios. Os lucros auferidos com o comércio de escravos indígenas foram tão
grandes que os portugueses até descuidavam das riquezas
nlinerais que aqui e acolá iam descobrindo. No fim do Séct1lo XVII estabeleceram-se no Rio Grande do Sul os jesuítas que em suas missões reuniam milhares de índios. Nestas reduções jesuíticas, os índios eram forçados a trabalhar
para os padres na criação de gado e no cultivo de feijão,
trigo,. milho e erva-mate, ainda hoje produtos i~portantes
na economia regional. Em quase toda esta faixa de terra,
colonizada nos Séculos XVII e XVIII os índios desapareceram,
vítimas da espada dos bandeirantes e da cruz dos mis.
, .
s1onar1os.
Nos Séculos XIX e XX a área foi intensamente colonizada por imigrantes europeus e asiáticos., inicialmente ale1nães, depois seguidos por italianos, eslavos, japoneses e holandeses. Dedicando-se à agricultura, em minifúndios, que
-
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lhes foram cedidos nas abtmdantes matas no interior do Sul.
quase todos estes imigrantes causaram sérios problemas parâ os índios que se tinham refugiado nestas terras para escapar dos bandeirantes, dos missionários e dos latifundiá·
rios. A região Sul é hoje grande produtor de carne, trigo,
soja, arroz e café. Além disto ainda deve ser mencionada a
jndústria madeireira, que está ocupando áreas sempre maiores, exterminando ou expulsando os índios nelas residentes.
Sobre a ocupação· dos territórios indígenas existe uma
ampla bibliografia, facilmente disponível aos interessados,
embora, evidentemente, escrita do· ponto de vista do colonizador. De·n tre os livros consultados,. recomendamos Andrade ( 1970 ), Diegues Júnior (1960), Bruno (1966/67) e Furtado
(1959). A mesma história, mas contada do ponto de vista
it1dígena, ainda deve ser escrita.
e) O colonizador e os territórios indígenas .

Para o colonizador, as terras dos indígenas são terras
de ninguém e passam automaticamente a pertencer a quem
investiu dinheiro e esforço para explorá-las. Quem chegar
primeiro, será seu dono, a não ser que seja expulso por outro colonizador mais forte. Os colonizadores podem disputar
a posse entre si, mas jamais entra na cabeça de um colonizador qu.e estas terras já têm dono, que os nativos que nelas
habitam são se·u s primeiros e legítimos proprietários e que
ele, o colonizado·r , é um intruso, um invasor. Na mentalidade colonial, o nativo· é apenas um obstáculo incômodo a ser
vEincido-e eliminado, a não ser que possa ser usado como artigo, co·m ercial (escravo) ou como mão-de-obra barata ou
gratuita. Assim foi em 1500 assim é hoje, já no final do Século XX.
A colonização propriamente dita do Brasil iniciou a partir de 1530, quando a Coroa portuguesa, temendo a concorrê11cia francesa e inglesa~ dividiu o país em capitanias, doadas a donatários. Mas . como estes sozinhos não podiam explorar tantas terras, introduziu-se logo o sistema de sesmarias, que eram terras cedidas, pelos donatários ou pela cor oa portuguesa, a pessoas interessadas e com recursos para
cultivá-las. Este sistema existiu durante três séculos e só
foj abolido em 1820.
Nos documentos coloniais, o problema da terra é abordado frequentemente mas sempre concedendo· aos índios
1
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terras como uma espécie de favor, terras em posse, e
não em propriedade. Uma carta régia de 1691, por exemplo,
proibiu que os posseiros se apoderassem também das aldeias
dos índios existentes no distrito das sesmarias (Tavares
1910/ 11 ) . E em 1700, o rei de Portugal decretou a seguinte
lei: " ... hei por bem e mando que a cada uma missão ( = aldeamento) se dê uma légua de terra em quadra para sustentação dos índios e missionários; com declaração que cada
aldeia se há de compor ao menos de cem casais. . . e as tais
aldeias se situarão a vontade dos índios com aprovação da
.Jttnta das Missões e não ao arbítrio dos sesmeiros ou donatários·, advertindo-se que p.a ra ca.d a aldeia, e · não para os
missionários mande dar esta terra, porque perteQ.ce aos índios e não a eles (missionários)" (Naud 1970). Esta· última
advertência. era necessária porque já então foram denunciados casos de venda de terras indígenas por missionários, em
benefício próprio.
Nestes aldeamentos só podiam morar os índios e seus
administradores, numa total segregação dos portugueses.
Um regimento de 1722 ameaça inclusive, com punições severas: "Nas aldeias não poderão assistir, netn morar outras
algi unas pessoas, mais que os µidios com as suas famílias,
pelo dano que fazem nelas, e achando-se que nelas moram
... o governador os fará tirar ... e os que lá forem ou tor11arem depois desta proibição . . . sendo peões serão açoitados publicamente pelas ruas da cidade, e se forem nobres,
ser.ão degradados em cinco anos para Angola" (Naud 1971).
· Mas como todas as leis indigenistas publicadas d~ 1500
at.é hoje, também estas devem ter ficado apenas no papel.
Os port~'~eses e brasileiros, sempre foram peritos em burlar leis, COJ.1:~ diz este próprio Regimento, que foi feito "po;r
ter a malícia L1~rentado e descoberto novos modos para se
não observar o disposto (em leis anteriores)". Leis, regimentos, cartas régias etc., até certo ponto benéficas para os
índios, sempre existiram. Só que nunca foram obedecidas,
como acontece ainda hoje.
Moranav tríl terras cedidas, os índios através dos seus
administradores, tinham inclusive de pedir estas terras e
regularizar a situação. Na Paraíba, por exemplo, uma sesmaria foi pedida e recebida por índios não especificados~
1nas quase com certeza Tabajara, da aldeia da Jacoca, em
1614. Motivo alegado: " ... atento que foram os conquista.dores dela nos tempos das guerras com os Potiguara, aju11
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dando sempre os brancos ~ conquista e povoação desta capitania". Além disto, não haveria muitos problemas, "visto
não serem suas terras capazes de engenho (plantio de cana
de açúcar) e só servirem para mantimentos e conservação
da dita aldeia". Em 1714 foi a vez dos índios Cariri pedirem
humildemente mais umas duas a três léguas de terras devolutas, "em remuneração dos seus serviços como leais vassalos". Os índios Xucurú fizeram seu pedido em 1718, porque "vieram com sua aldeia para esta capitania a defender
e reparar os assaltos que davam os Tapuias bárbaros levantados, em que faziam grande estrago". Foi-lhes concedido
uma légua de terra em quadrado (Tavares 1910/ 11). Em
todos estes pedidos, na Paraíba, foi necessário alegar motivos fortes para conseguir um pedaço de terra. Nas outras
regiões do Brasil não deve ter sido diferente.
O problema das terras indígenas sofreu profundas modificações em 1850, quando uma lei dividiu as terras em
"terras públicas", pertencentes ao Estado, e "terras particulares", de propriedade individual. Os índios receberiam
para seu sustento parcelas das ·:e rras devolutas. Porém, co1no observa Otávio ( 1946): "os tndios não estavam em condições na maioria dos casos, de promover as medidas estabelecidas na lei, para assegurar a consolidação de seus direitos territoriais. E aconteceu que muitos entre eles vieram a perder o direito que tinham sobre essas terras, quer
por ignorância e por inércia, quer em conseqüência da astúcia e iniciativa malfazeja de seus vizinhos".
Por outro lado, a lei pas~ou a considerar devolutas as
terras de antigas aldeias, desde que de8povoadas pelos índios
e em 1860 o Governo., foi autorizado a aforar ou vender estas
terras. De repente, muitos presidentes (governadores) (lue
antes solicitavam verbas e mais verbas para sustentar os
seus índios, informavam agora que não existiam mais índios
em suas províncias, ou que certos aldeamentos eram ocupados por índios fictícios e mestiços civilizados. Após um
levantamento feito pela repartição geral das terras públicas,
a partir de 1855, muitas aldeias habitadas por verdadeiros
indios, foram deste modo declaradas "desocupadas" e s11as
terras declaradas devolutas. No ano de 1862, por exemplo,
foram extintos aldeamentos em São Paulo, Pernambuco. Paraíba e Sergipe (Arnaud 1973).
Só muitos anos depoi~, o assunto voltaria a merecer
atenção. A legislação indi~nista de 1910/ 11 previa legalizar
-
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as POSSES das terras ocupadas pelos índios e confirmar
as CONCESSÕES de terras, feitas de acordo com a lei de
1860. De onde se deduz que nada disto foi feito nos cinquenta anos anteriores. Somente depois que estas terras tivessem sido demarcadas, seria garantido aos índios o ~USUFRU
TO das ·mesmas. As terras não poderiam ser arrendadas.
alienadas ou gravadas com ônus reais, e contratos desta natureza seriam considerados nulos.
O Decreto n .º 5.484, de 1928, trata do assunto em apenas três artigos, que falam da cessão, pelo governo, federal,.
das terras necessárias ao SPI, da permuta ou alienação de
terras particulares para a fundação de povoações indígenas
e, o que é mais importante, da cessão para o domínio da
União, das terras devolutas pertencentes aos Estados, ocupadas pelos índios, bem como das terras das extintas aldeias que foram transferidas às antigas províncias em 1887 .
Com isto~ o Governo Federal se tornou o proprietário absoluto de todas as terras indígenas.
As constituições posteriores (1946, 1967t 1969) não acre:Y
centam mais nef;l.huma novidade e só reafirmam os princípios anteriores: ( 1) os índios têm a POSSE das terras que
ocupam e (2) a União tem a PROPRIEDADE destas terras.
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CAPÍTULO 2

A QUESTÃO DOS TERRITÓRIOS
INDÍGENAS NA ATUALIDADE
a.) A posse e a propriedade dos territórios indígena$ _

Na segunda metade do Século XX, a colonização de terras indígenas alcançou proporções alarmantes. Grandes extensões do país fo,r am invadidas por frentes pioneiras agricola..c; e pecuárias, empresas nacionais e· multinacionais, por
rodovias e por hidrelétricas. Com isto, aumentaram também
os conflitos com os índios. Hoje praticamente todos os grupor ~indígenas têm sérios ·problemas com invasores. Entende-se daí a inclusão, no Estatuto do índio (Lei n.º 6.001, de
1973) de nada menos do que 22 artigos dedicados ao problema das terras indígenas, ou seja um terço do·s 68 artigos
que compõem o referido Estatuto.
Como nas legislações anteriores, os índio~ são considerados apenas _posseiros em terras da União, embora com o
direito à "posse PERMANENTE das terras que habitam e o
,(Ureito ao ·u sufruto exclusivo das. riquezas nat;(Urais e de
todas as utilidades naquelas terras existentes" (Art. 22).
Mas na realidade esta posse não é tão permanente e o usufruto se refere apenas a tudo que cresce em cima do chão,
e · mesmo assim só enquanto não for de interesse econômico
para o colonizador brasileiro. Isto porque a União, que se
co nsidera proprietária destas terras, se reserva expressamente o direito de tirá-las dos índios quando bem entender.
Entre os motivos que justüicam este ato, três merecem menção especial: ( 1) por imposição da segurança nacional; ( 2)
para a realização de obras públicas que interessam ao de. senvolvimento nacional e (3) para a exploração de riquezas
do subsolo de relevante interesse para a segurança e o de~
senvolvimento nacional (Art. 20) . Em outras palavras: sempre que o colonizador precisa destas terras, o índio terá de
desocupá-las. E desde então, estes três motivos têm sido
alegados para inúmeras expulsões de grupos indígenas. A
1
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FµN AI chama esta expulsão de "remoção" e acrescenta que
"somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo
impossível ou desaconselhável a sua permanência na área
sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às condições ecológicas" t devendo a comunidade removida ser integralmente ressa.rcida dos prejuízos decorrentes da remoção
(Art. 20).
Vejamos, como primeiro caso concreto, as quatro transferências compulsórias dos Txuk.arramãe, contado pelo líder
_Maka.ronty e que dis~nsa comentários: "Orlando (Villas
Boas) chegou na aldei~ nossa e diz p·a ra nós irmos morar
dentro do Parque (Nacional do Xingu.). Começou mudar
meu povo da terra deles. Viemos para a beira do rio Xingu.
Logo depois ele diz outra vez vem morar dentro do Parque.
Nova mudança. Viemos morar na aldeia antiga dos índios
Juruna chamada Porori. (Em 1967) Orlando volta a falar
com meu povo para mudarem da aldeia Porori para outro
lugar (por causa da Fazenda Agro-Pexim). Fizeram nova
aldeia. Em 1970 a BR-80 corta o Parqge. Orlando diz, a estrada cortou o Parque; a terra que vocês estão morando não
vai ser mais de vbcês. . . ~eu povo muda outra vez, já com
divisão da aldeia·. Meu tio Raoni veio para cima da estrada
BR-80, com uma parte do meu pessoal, e meu tio Krumare ·
e Kremoro foram rporar no rio· Jarina. Desde 1971 a 1975
. Parque ( = F'UNAI) não ajudou este pessoal meu" (Porantim 26). Nest~ pequeno relato não estã0 contados os sofrimentos e os mortos que ficaram no meio do caminho, mas
que não foram poucos.
Um segundo .caso, não menos dramátiço, é o dos Kreen-AJtarore. Estes índios viviam isolados até 1973, quando foram "pacificados" pelos irmãos Villas Boas, por causa da
BR-165 ( Cuiabá-Santarém) que corta o território destes ín~
dios.. .Só sobreviveram 82 dos 140 índios contatados, dois.
anos depois, quando foram transferidos para o Parque Nacionál do Xingu, por alguns chamados um "santuário" indf..
gena, mas na realidade um depósito para índios que são wn
empecilho para a expansão da sociedade brasileira. A tran5f.f,3rência foi feita em aviões da FAB. Inicialmente, os índios
foram instalados na cabeceira do rio .Xingu, mas o rio era
caudaloso demais para eles., que eram péssimos nadador~
e não possuíam canoas. Houve outra vez grande mortandade, inclusive por causa da malária. Foram então removidos
para perto dos Txukarramãe, seus inimigos tradicionais.
1
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Como era de se prever,-a··experiênc ia não deu certo e seguiuse uma terceira transferência, agora para perto dos Suiá.
Segundo Marcopito perderam "muitas de suas mulheres, que
ficaram em poder dos Txukarramãe. Reduzidos numérica e
moralmente,. os Kreen-Akarore tiveram que aceitar, ·mais
.uma vez, a condição de abrigado.s . . . Tamanha era a sensação de derrota que dominava o grupo, que se podtam encontrar "cadáveres animados", meditando horas a fio". Neste
caso, a transferência dos índios. foi necessária para que suas
terras pudessem ser ocupadas por empresas de mineração e
de colonizáção, entre as quais os grupos económicos Atala,
Sílvio Santos e Banco Nacional (sobre o drama destes ín- .
dios, veja mais amplamente Marcopito 1979 e Beltrão 1977 ).
Os, Avá,.Canoeiro, por sua vez, foram compulsoriamente
transferidos logo após se·u contato inicial com os brasileiros
em 1973, para que suas terras pudessem ser ocupadas. pelo
gado de fazendeiros e do BRADESCO (Beltrão 1977) . O casal Meirelles, responsável i 1ela "pacificação" e posterior
transferência destes índios, i11formava que a situação "nos
peqe uma solução imediata. Ü l) Canoeiros serão transferido~
para um local que desconhece·m , se tornarão sedentários,
quando estavam acostumados a uma mobilidade constante.
Eram caçadores nômades,,.·serão transformados em agricultores~ ou criadores. E nem ao menos podem ter a ma.i s leve
consciência de sua proble-m ática" (Meirelles e Meirelles
1973/74). N~o há inform ~·ções sobra a assistência que a
FUNAI deu a estes índios pata superar esta fase dramátic~
de sua existência.
'
Como estes três, muitos outros g1upos indígenas
tiveram que abandonar suas terras tradicionais, sendo compulf!oriamente transferidos para outro lugar qualquer, em nome
da "segurança nacional" e do "desenvolviment0" ~ dos brasileiros, bem entendido, e não deles.
Na década de, 7·0, as principais culpadas destas expulsões
foram as rodovias em construção em várias regiões do· Brasil. No trilho das rodovias seguiam não apenas _os. pequenos
colon.os, mas so·b retudo as grandes empresas agro-pecuárias
e mineiras. Num passado mais recente devem ser acrescentadas ·as hidrelétri.cas. A hidrelétric.~ de Balbinà inundará
parte do território Waimiri-Atroari, no sul de Roraima. A
reserva dos Tuxá, na Bahia, por sinal apenas uma única rua
na cidade de Rodelas, a es~a altura já deve ter desaparecido
debaixo das águas da barragem de Itaperica. Não sabemos
-
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onde ficaram os índiqs e qual a assistência que receberam
da FUNAI. Uma barragem no rio Hercílio inundará terras
dos Xokleng; a hidrelétrica de Itaipu prejudicou os índios
Guarani e a de Tucuruí inundará terras Para~anã. Ao todo
há pelo menos 18 hidrelétricas e barragens que já atingiram
r.u em breve atingirão territórios indígenas (veja Porantim
12, 40/ 41).

Menos comum é o caso recente dos Menkranotire, que
deverão ser expulsos para o Alto Xingu, também contra sua
vontade, porque seu território fica dentro de uma área de
40 .000 q.uil'ômetros quadrados no sul do Pará, destinada a .
treinamento militar. A aldeia dos índios fica exatamente no
local onde futuramente deverão ser realizados exercícios de
artilharia (VEJA 20-10-82) .
Evidentemente, a construção de rodovias, barragens e
11idrelétricas expulsa também um grande número de nãoíndios. Não questionamos aqui se a construção destas obras
é boa ou má em si~ mas apenas sua construção em territórios
indígenas. Da mesma for-ma que o Brasil não permite que
outros países construam suas hidrelétricas ou usinas nucleares em território brasileiro, também não devia fazê-lo
em território de nações indígenas, a não ser com o consentimento delas, e indenizando-as devidamente pelos prejuízos. E isto não aconteceu. Também os índios não são contra progresso e desenvolvimento, como deixa claro o líder
indígena Daniel Cabixi: "Não estou condenando o desenvolvimento do país, mas sua forma injusta" (Porantim 12). E
injusto é tirar de muitos. índios suas pátrias, seus territórios
e suas terras necessárias para sua sobrevivência .como povo,
como nação, para vendê-las ou até doá-las a uns poucos capitalistas brasileiros ou estra.n geiros. Injusto é invadir e
ocupar à força territórios alheios para beneficiar a própria
expansão económica nacional.
Figueiredo ( 1977) informa que "até 1971, a SUDAM
havia aprovado 257 projetos agro-pecuários que cobriam
uma área de 68.252 quilómetros quadrados e envolvendo um
rebanho de 3.590.507 cabeças". Em ·m édia, cada um destes
projetos dispunha, portanto, de 265 qililômetros quadrados.
Injusto é negar a nações indígenas inteiras, que às vezes contam com centenas e milhares de famílias, áreas bem menores do que isto, alegando que "índio não precisa de tanta
terra" . Segundo o Informativo FUNAI (17/1976): "dos originais 36 .000 hectares reservados aos índios Pataxó, da Ba-
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hia, estes estão restritos a 3 hectares, já que os restantes
estão arrendados (pela FUNAI) a 604 fazendeiros ". Enq.uanto isto, ·no Acre, a Fazenda California, do grupo Atala-Co:)persucar ocupa 600.000 hectares, incluindo as terras dos íridios
Culina. O grupo Atlântica-Boa Vista possui mais de 1 milhão. de hectares, incluindo terras dos índios Culina e Caxi- ·
nawá. Além destes grupos econômicos havia ainda um único
senador, proprietário de 19 seringais, parte dos quais em
território Caxinawá (Bol. CIMI 52). Entretanto, para os. Para;kanã foram em 1973 interditados 220.000 hectares. Só que
em 1979 a FUNAI,e o INCRA já tinham liberado 200.000 des. tes hectares para serem ocupados por posseiros, restando
a.os índios uns míseros 20 .000 hectares ( Porantim 9) . No
Posto Indígena Rio das Cobras, no Paraná, onde vivem 300
Guarani e 1000 Kaingang, 18.024 hectares, ou seja 94 º/o da
área indígena, são ocupados por invasores, sendo que 80 º/o
destas invasões ocorreram durante a atuação da FUNAI e
somente 20 º/o na época do SPI, antes de 1967. Quase 12.000
hectares são invadidos por 54 famílias não-indígenas, que
ocupam entre 100 e 830 hectares cada uma (Documentos de
CADAL 5/ 78). Na mesma região, no Posto Indígena Mangueirinha, os 15.840 hectares de terras indígenas foram divi. didas em três glebas: 3.300 hectares para os Guarani, 4.100
para os Kaingang e, no meio deles, 9 .000 hectares para um
grupo madeireiro de propriedade da família de um deputado, sendo esta gleba posteriormente transferida para a empresa madeireira Slavieiro. Isto aconteceu já em 1949, mas
até hoje os índios não recuperaram suas terras (Ramos
1980). Além do grupo Slavieiro ainda havia nas terras indígenas muitos posseiros, ao·s quais a própria FUNAI havia arrendado terras indígenas, embora isto contrarie a legislação indígenista. Em 1979 os índios expulsaram estes posseiros, mas enquanto isto a FUNAI tirou das terras 3.500
pinheiros e possuía serraria própria. Segundo o líder indígena Cretã, assassinado em 1980, "Em Mangueirinha temos
dois invasores: um é o Slavieiro, outro é a FUNAI (Porantim 16) .
Estes exemplos mostram que os principais invasores não
são os pequenos posseiros e arrendatários, os pequenos camponeses, igualmente explorados. Os inimigos de verdade são
os· empresários e grupos econômicos, muito mais ricos e poderosos e que sempre contam com o· apoio dos governos estaduais e do governo· federal. Muitos outros exemplos poderiam ser citados, de t0das as regiões do Brasil. Todos
-
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eles mostram claramente que o indio no Brasil, além de não
ser proprietário de suas te;rras, também não tem a P<>sse efetiva e permanente dest.as terras, que, teoricamente, lheé assegurada ·p.e.la Constituição e pelo Estatuto do índio.
b) O usufruto dos territórios indígenas.

Mesmo sem serem proprietários dos territórios que há
séculos habitam, os índios têm o usufruto exclusivo desta.sterras. Pelo menos é o que afirma o Estatuto do índio:
''Art. 18 ~ As terras indígenas não poderão ser objeto de
arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que
restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade
indígena ou pelos silvícolas. Nestas áreas, é vedada a qualquer pessoa est ranha aos grupos tribais ou comunidades, a
prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como a atividade agropecuária ou extrativa. Art. 24 - O usufruto· assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à
posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as ·
utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração económica de tais riquezas naturais e
utilidades".
Como não podia deixar de ser, a realidade é um pouco
diferente. No capítulo anterior já vimos que, desde o início
da colonização, as terras indígenas têm sido cobiçadas não
' somente pelos produtos que crescem em cima do chãq,
mas também pelas riquezas escondidas debaixo do mes.mo.
Até hoje esta situação não mtidou e cada vez que as terras
indígenas passam a ter val9r económico, seja por qual mo.tivo for, elas logo são invadidas e ocup€Ldas. Já vimos também exemplos de invasões recentes de terras indígenas por
empresas e grupos económicos. Só estes exemplos já b~
tariam para mostrar que na realidade os índios só têm o
usufruto daquilo que cresce em cima ou se encontra debaixo de suas terras enquanto ainda não tiver valor económico
para os colonizadores . Os exemplos citados a seguir servem
para mais u1na vez deixar bem claro que o índio· nb máximo
tem o usufruto apenas dos produtos necessários para sua
st1bsistência (e às vezes nem isto), enquanto tudo que for
cie real valor econômico para a sociedade nacional, é explorado por brasileiros e est.r~ngeiros .
O Projeto Ca.r ajás - que leva até o nome de uma tribo
indígena - prejudicará nove grupos indígenas, conforme
dados da própria FUNAI. A ferrovia Serra dos Carajás-Ita~
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qui, de 900 km., atravessará vários territórios indígenas .
Neste caso, a riqueza está no subsolo indígena e é composta
pe ferro e outros minérios valiosos. Quanto à exploração de
riquezas do subsolo, o Estatuto do índio dispõe que "o Ministério do Interior através ( da FUNAI ), representará os
interesses da União, como proprietário do solo, mas a participação no resultado da explor~o, as indenizações e . a
renda devida pela ocupação do território, reverterão em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena"
(Art. 45). Daí porque, para a assistência aos índios, a FUNAI deverá receber 13,6 .m ilhões de dólares da Comp·a nhia
Vale do Rio Doce. Em julho de 1982 já foram liberados quase 4,2 milhões de dólares para este fim (Porantim 43) . Se
a FUNAI realltl-ente aplicou este dinheiro para a assistência
aos índios, já e outra questão. Normalmente ela usa parte
ou a totalidade deste dinheiro para finalidades que em nada
'beneficiam os índios (veja o capítulo sobre a FUNAI) . Naturalment€, ningt1ém pensou em dar estes milhões de dólares diretamente aos líderes indígenas, para serem usados
por eles em benefício de suas comunidades, nem em fazer
os índios sócios do Projeto Carajás e distribuir pelo menos
parte dos lucros - que devem ser bem maiores do que 13,6
milhões de dólares - entre os nove grupos indígenas que
há Séculos moram em cima destas riquezas minerais e que
são seus legítimos donos.
A descoberta de riquezas minerais na região amazónica
é relativamente recente. Muito contribuiu para isto o Projeto RADAM que rwelou a presença de ouro, prata, cobre,
chumbo, zinco, ferro. manganê$ e mais de 20 outros m~nérios
(Figueiredo 1977). Com a ctjse internacional de petróleo,
iniciaram também as pesqUisas petrolíferas por empresas
como. a Shell, Esso, British Petroleum, Ida Mitsu e Elf Equitaine. Por enquanto só se trata de pesquj,sas, mas logo que
a exploração petrolífera se tornar economicamente viável, os
índios serão expulsos de s11as terras ou estas serão drasti·
camente reduzidas. Foi o que aconteceu, por exemplo; com
o território dos Waimiri e Atroari cuja reserva foi decretada em 1971. No entanto, em 1980 a reserva foi redecretada
e com isto perdeu cerca de 30 °10 de sua área, para permitir
a entrada da mineradora Paranapanema, que irá explorar
uma rica. jazida de estanho na área liberada (Porantim 36).
9s Yanomami estão hoje sem território de·m arcado porque ~uas terras contêm urânio, e acontece que o Brasil está
con5truindo suas primeiras usinas atômicas. Se a explo:ração
1
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deste urânio for viável, os Yanomami, com certeza, perderão
sua.s terras, em nome da "segurança" e do "desenvolvimento" de uma nação que não é a deles. Isto já ficou bem claro
nas palavras do ex-governador do Roraima, em 1975: ''Mi·
nha opinião é que uma área rica como essa - com ouro,
diamantes e urânio - não pode dar-se ao luxo de conservar
meia dúzia de tribos indígenas que estão atrasando o desenvolvimento do Brasil" (citado em Davis 1978) . E esta opi·
nião não é só dele. mas é compartilhada pela ouase totalida·
de dos brasileiros.
Da mesma forma como outrora a EJurop·a se desenvol·
veu às custas dos países colonizados do hoje chamado Ter·
ceiro Mundo, assim também o Brasil se desenvolve às cus..
tas das riquezas naturais, no solo e no subsolo, dos territórios indígenas. E se algum dia as Nações Indígenas reconquistarem a sua libertação, suas economias levarão séculos
para se recuperarem deste saque, praticado durante mais
de cinco séculos pelos colonizadores portugueses e brasileiros.
e J A demarcacão dos territórios indíoenas.

De acordo com a Lei n .º 6.001/ 73, "as terras indígenas.y
serão administrativamente demarcadas", sendo que "o Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos a demarcação
da~ terras indígenas, ainda não demarcadas" CArt. 19 e 65) .
Ou seja, a FUNAI deveria ter demarcado todas as terras
indígenas até o final de 1978, o que evidentemente não acon·
teceu.
Um levantamento publicado pelo Conselho· Indigenista
Missionário, em dezembro de 1978, distingue:
"1 - Terras demarcadas: terras indígenas que mediaate decreto administrativo foram objeto de demarcação. 2 Terras redemarcadas ou redelimitadas: terras que foram
objeto de nova demarcação ou delimitação, mediante decreto ou medida administrativa, sofrendo alterações em seus
limites, sempre com diminuição da área. em prejuízo dos
índios. 3 - Terras delimitadas: são as que foram objeto de
alguma medida admin.i strativa do órgão oficial ou decreto
pres· encial, fixando seus limites apenas no papel. 4-- Terras in erditadas: terras a.i nda em fase de contatação~ que
fora objeto de medida (da FUNAI), impedindo a presença
de essoas estranhas dentro das mesmas, e·m bora isso nem
-
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sempre seja respeitado. 5 - Terras sem qualquer providência: terras sem nenhuma das providências· acima e quase
sempre invadidas (posseiros, fazendas etc.,) ou cortadas por
-
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estradas. 6 - Terras liberadas por transferência forçada
dos índios e que não voltaram ao domínio da União, conforme prevê o Art. 21 do Estatuto do fndio. 7 - Terras recebidas por doação do Governo Imperial, mas atualmente
invadidas, precisando de re-demarcação" (Boletim do CIMI
52 ) .

Em seguida, o Cimi trata da situação das terras indígenas em cada Estado, dados estes que resumimos no quadro
a seguir: Neste quadro, vários grupos indígenas, residentes
em mais de um Estado, constam duas ou mais vezes; outros
constam em mais de uma coluna do mesmo Estado.
Observa-se que dos 181 grupos citados, apenas 26 têm
suas terras devidamente demarcadas, enquanto 20 tiveram
suas terras redemarcadas, ou seja diminuidas. nn 72 casos
a FUNAI não tinha tomado nenhuma providência, o mesmo
acontecendo nos 14 grupos indígenas do Nordeste, cujos
territórios devem ser redemarcados. Estes dados mostram
claramente o desrespeito da FUNAI pela legislação indigenista em vigor.
Sabe-se que de dezembro de 1978 a janeiro de 1981
pouca coisa mudou. Daí porque não merece credibilí,dade
uma informação da presidência da FUNAI, publicada no
Jornal do Brasil (10.02.81), segundo a qual o órgão demarcou até aquela data 127 áreas indígenas, totalizando quase
14 milhões de hectares e que estavam em demarcação outras 16, com um total de 4,5 milhões de hectares. De acordo
com esta informação, foram demarcadas todas as áreas inª
dígenas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e Minas Gerais, duas das três áreas no Amapá, 13 das 15 áreàs
do Maranhão, 16 das 19 no· Mato Grosso etc. etc.
A desinformação - proposital ou por ignorância - da
FUNAI é evidente. Uma das 16 áreas em demarcação seria
a dos Potiguara na Paraíba. Acontece que a FUN AI, naquele tempo, ainda estava elaborando o "Projeto Integrado
Potiguara" que pouco depois seria imposto àqueles índios,
contra a vontade deles. Este projeto, de fato, previa a de,
marcação·, mas apenas previa. Durante o ano todo os Potigt:ara esperaram esta demarcação, que nos anos anteriores
tantas vezes já fora prometida, iniciada e interrompida.
Finalmente perderam a paciência e iniciaram e concluiram,
eles próprios, a demarcação. PorémA até hoje (1983) a FUNAI se recusa a reconhecer a validade desta dem~rcação e
pretende reduzir a área de 57 .000 hectares para algo em
-
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torno de 30.000 hectares para liberar o restante das terras
para uma usina de álcool, plantadores de cana de açúcar e
outros invasores do território potiguara.
As "demarcações" realizadas ou em andamento nos outros grupos citados pela FUNAI não devem ser muito diferentes. Ao que parece, não se faz distinção, nas estatísticas
da FUNAI, entre demarcações e·ventualmente feitas nwn
mapa em Brasília e as demarcações realizadas por topógrafos no solo dos territórios indígenas. Só assim se pode explicar o grande número de demarcações realizadas ou em andamento que vez por outra aparecem em publicações da
FUNAI.
Por outro lado, somente a demarcação ainda não basta.
A demarcação estabelece apenas os limites oficiais do território indígena. O passo seguinte será a expulsão deste território de todos os invasores, sejam pequenos posseiros ou
grandes empresas multinacionais. E neste ponto à FUNAI
fracassou mais ainda. Em todos os casos de expulsões de
invasor es de terra indígenas, a iniciativa foi tomada pelos
próprios índios e quase sempre contra a vontade da FUNAI.
Em 1978, por exemplo, os 1.400 Kaingang de Nonoai expul
sara.m 8000 invasores. Mas, informa o jornal Porantim ( 11 ) :
"Vitoriosa a revolta, restava ainda um intruso, talvez o
maior : a própria FUNAI e seus projetos. Os Kaingang tentaram impedir que iniciassem a safra 78/ 79, mas a FUNAI
conseguiu um acordo que estabelecia ser esta a última safra, comprometendo-se ainda a entregar 30 °10 da mesma e
deixar toda maquinaria com os Kainga.n g quando a safra
terminasse".
Muitas vezes as invasões ocorrem na presença e até com
o apoio aberto da FUNAI. A reserva dos Suruí, na Rondônia, foi demarcada em 1977, quando ficaram apenas duas
famílias de não indígenas residindo nela. Em 1978 já eram
mais de 150 famílias de invasores e em julho de 1979 mais
de 200. sem que a FUNAI tomasse providências. Diante disto, os Suruí saquearam várias casas de colonos e os intimaram a deixarem suas terras (Boletim do CIMI 57 ) .
As vezes estas expulsões de intrusos fazem vítimas: em
agosto de 1980, os índios do Xingu mataram 11 peões de uma
fazenda inva8ora, e logo depois, em setembro, os Kayapó
do Pará mataram 20 pessoas, de uma das oito fazendas que
invadiram seu território. Outros exemplos recentes poderiam ser citados. Em todos estes casos os índios tentam
-
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resolver seus problemas sem a assistência da Fl.JNAI, ou
melhor, justamente por causa da falta de apoio da FUNAl.
Em teoria, a FUNAI poderia obter facilmente apoio externo para garantir aos índios a posse de s1.Jas terras, já que
o Estatuto do índio lhe dá direito de "solicitar a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da Policia Federal,
para assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios"
(Art. 34). Além disto, "cabe (à FUNAI) a defesa judicial ou
extrajudicial dos direitos dos (índios)" (Art. 35). Mais uma
vez a prática é o oposto da teoria. Em praticamente todos
os casos conhecidos de intervenção milita-r ou policial. a
FUNAI não solicitou apoio para defender os índios contra os
invasores, mas para defender os invasores contra os índios.
Assim foi em N·onoai, assim foi entre os Potiguara. Em todos estes casos, as armas são sempre apontadas em direção
dos índios. O Jornal do Brasil (28-05-81), talvez sem querer,
confirma este fato ao informar que nos conflitos entre os
Xavantes e fazendeiros, no Mato Grosso,. "a FUNAI mantém nas áreas tumultuadas, além dos seus funcionários, 45
policiais-militares PARA MANTEREM A SlOOURANÇA DOS
FAZENDEIROS, evitando, com isso, os ataques".
Vimos, portanto, que a invasão de territórios indígenas
não é apenas um fenõmeno do período colonial de séculos
passados, mas que continua até os dias de hoje, e em escala
e intensidade ainda maiores do que antes. O· sistema capitalista brasileiro só se dará por satiSfeito quando tiver ocupado todos os territórios indígenas.
Se algum dia isto acontecer, significará o fim dos povos
indígenas. Sem terra, sem pátria, os povos indígenas não
serão capazes de sobreviver. E não se trata somente da sobrevivênc~a física. Para algum dia recuperarem sua autonomia polític~ e econômicaA para reconquistarem a sua libertação, as Nações indígenas precisarão de territórios. Porque no dia em que o índio perder não somente sua cultura,
mas támbém sua Pátria, dificilmente será capaz de conservar sua identidade indígena. E disto os índios estão cons·
cientes. Não é sem motivo que quase todos os grupos atuais
estão lutando, não para conseguir bens materiais ou indenizações financeiras, mas. para reconquistar o seu t.erritório,
a sua Pátria. Foi por este motivo que em 1978, na XI Assembléia de Chefes Indígenas, estes declaratam: "O nosso clamor se eleva aos quatro cantos do pais, não para exigir projetos de saúde e desenvolvimento comunitário. Isso é se-
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cundário no drama histórico atual dos povos indígenas do
Brasil. o. que nos importa no momento· é a garantia de nos·
sas terras, nossa herança e berço de nossas tradições cul·
turais".
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CAPfTULO 3

DEPOPULAÇÃO E GENOC1DIO
Os primeiros cronistas e viajantes nos deixaram uma
relação bastante detalhada da população indígena existente
no Brasil, registrando os nomes e os costumes de inúmeras
tribos hoje extintas. Infelizmente são escassas as informações demográficas, razão pela qual será definitivamente impossível sabermos o tamanho da população original, antes
do encontro colonial. Estima-se que em 1500 viviam cerca
de 4 milhões de índios no Brasil. Podem ter sido alguns milhões a mais ou a menos, mas o fato é que somente algumas
dezenas de milhares alcançaram o Século XX. Em 1900 existiam no Brasil 230 grupos indígenas, dos quais em 1957 sobreviviam apenas 143, com uma população total de 70.000 a
100.000 pessoas. Nada menos do que 87 grupos indígenas
foram extintos na primeira metade deste século (Ribeiro
1957, 1970). Embora a população indígena, como um todo..
atualmente esteja aumentando, o número total de grupos
ainda está diminuindo e vários grupos estão ameaçados rl;e
extinção. Estes fatos mostram que o problema da mortandade indígena ainda é bastante atual e não somente um problema do passado colonial. Vejamos, portanto, as principais causas da mortalidade indígena.
a) Guerras tribais.

Já antes do encontro colonial, muitas tribos guerrea·

vam constantemente com seus vizinhos. A exaustão perió,..
dica do solo, o desaparecimento da caça ou a necessidade de
constniir uma nova habitação, levaram muitas tribos a se
deslocar regularmente de um local para outro. Nestas migrações, ou em suas caçadas, podia acontecer que penetrassem em território de outra tribo que, naturalmente, começava a se defender contra o invasor. Nestas ocasiões, o assassinato de membros da tribo podia dar origem a poste-
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riores expedições vingativas. Evidentemente, também não
devem ter sido raros os conflitos dentro da própria tribo,
que levavam à divisão da mesma em várias facções hostis.
Outra causa das guerras intertribais, sem . dúvida alguma, tem sido os movimentos messiânicosr os movimentos
·religiosos à procura da Terra sem Males, de que nos fala
a. mitologia indígena. Estes movimentos não somente levaram estas tribos a invadir territórios alheios, às vezes com
grandes perdas populacionais de ambas as partes,. como
também foram responsáveis pela exp·u lsão de muitas tribos
menores ou mais fracas para territórios habitados por outros índios. Sabemos, hoje, qu~ muitos movimentos mes~iânicos observados depois de 1500, foram uma reação dos
índios ao encontro colonial.
1

•

No Nordeste não devern Ser esquecidas as secas periódicas, responsáveis por migrações em busca da sobrevivência. Cardim falando da grande seca de 1583, informa que
" ... desceram do sertão apertados pela fome, socorrendo-se
aos brancos, quatro a cinco mil índios. Porém passado aquele trabalho da fome, os que puderam se retornaram ao sertão, excepto os que ficaram em casa dos brancos ou por sua
ou sem sua vontade" (1584/ 85).
Com a chegada dos colonizadores portugueses surgiram
novas fontes de conflitos intertribais. Praticamente durante todo o período colonial foi permitida a escravidão indígena. Havia portugueses especializados no aprisionamento e
no comércio de escravos indígenas. Porém, outra prática
comum era a de os portugueses comprarem índios aprisionados por outros índios em suas guerras intertribais. Uma
vez descoberta esta nova fonte de renda, muitas tribos passaram a organizar expedições guerreiras somente com a finalidade de capturar prisioneiros escravos que, como outra
mercadoria qualquer, eram vendidos aos portugueses ou
trocados por objetos. Muitas vezes os portugueses se aproveitaram destes índios aliados para fazer guerras de extermínio contra índios hostis e que eram um empecilho para
a expansão colonial. Também não era raro os portugueses
estimularem os conflitos intertribais como tática militar,
como informa um correspondente de guerra da época:" .. ..
por aqui lhe urdem os portugueses muitas brigas, com que
se desavêm umas nações (indígenas) com outras, com o
qual ardil os entramos e desbaratamos, que todos juntos
-
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nunca ni~gttém pudera com eles, nem os domara" (Sumário 1974). Era a velha tática: diyidir para governar.
O litoral brasileiro não era cobiçado apenas pelos portugueses, mas também por outras nações européias, como
os franceses e holandeses. No Nordeste, por exemplo, os
franceses tinham como aliados os índios Potiguara. No Rio
de Janeiro fizeram uma aliança com os Tamoio e numa da.s
lutas os portugueses mataram um número elevadíssimo de
índios e cativaram oito a dez mil (Sousa 1587). Milhares de
índios perderam inutilmente a vida nestas lutas travadas
entre os portugueses e seus inimigos europeus.
Com o decréscimo populacio·n al e o progressivo isolamento das tribos, agora sempre mais ilhadas no meio da po·
pulação colonial, as guerras tribais se tornaram menos frequentes. Mas ainda neste século, antropqlogos tê~ observ~
do conflitos intertribais. Os Txikão constituiram durante
muitos anos uma ameaça para outras tribos e só foram pacificados em 1964. Atacavam principalmente os Waurá e os
Menihaku. Eram tão temidos "que o simples boato de sua
presença pelas vizinhanças da aldeia ou do Posto (era) mo·
tivo de correrias e pânico" (Simões 1963).
Muitas vezes, o motivo da guerra é a vingança. Dois
grupos Kahyana foram praticamente extintos por este· motivo. Neste caso, um índio foi envenenado por ter violentado uma mulher do outro grupo, o que levou a uma pequena
guerra intratribal que reduziu o grupo a apenas três, e o
· outro grupo a cerca de dez pessoas (Frikel 1966). E para
vingar uma morte cometida pelos Txucarramãe, os índios
Kreen-Akarore viajaram mais de 600 km, durante quase dois
meses até alcançar o Parque do Xingu (Beltrão 1977).
Também entre os Suruí houve um grande despovoar
mento por causa de guerras com outras tribos, em especial
com os Kayapó. Conflitos internos aumentaram ainda mais
o número de vítimas. Os sobreviventes foram em 1960 atacados por uma gripe que causou outras tantas mortes. As
vítimas foram principalmente mulheres, restando no final
apenas 14 homens e 7 mulheres, duas das quais já não podiam mais ter filhos (Laraia 1963). De acordo com Meggers
{1977), os Kayapó não guerreavam para obter recompensas
materiais ou para anexar territórios alheios. Falando dos
Kayapó e dos Jívaro afirma que "para os dois grupos, matar
o inimigo é um pré-requisito necessário para atingir posição
e prestígio entre os homens. Com relação aos Jivaro, as
-
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pressões psicológicas são ainda tnais fortes pois o fracasso
· na execução de uma vingança afeta a posição do homem
que falhou em seu dever e ainda expõe toda a sua família
à retaliação por parte dos espíritos, o que acarretará más
colheitas, doenças e mesmo· a morte".
Guerras tribais sempre existiram no Brasil, antes e depois da chegada dos colonizadores. Não sabemos o· número
de vítimas destas guerras, mas de qualquer modo não deve
ter sido pequeno.
b) Doenças

'

Os documentos históricos não contêm muitas informações exatas sobre quais as doenças transmitidas aos índios
pelos colonizadores, nem sobre o número de vitimas. Hoje
sabemos que muitas doenças comuns para os · europeus,
eram ·aqui desconhecidas e por isso fatais para os índios.
Como doenças mais nefastas devem ser citadas a gripe, o
sarampo, a bexiga e a tuberculose.
Um cronista se refere a uma epidemia de bexiga que,
no ano de 1616/17, matou muitos índios e escravos. A doen.ça era praticamente inofensiva para os colonizadores nascidos na Europa mas, informa o cronista: " . . . a graÇa é que
este mal das bexigas não se comunica senão ao gentio natural da terra, aos negros da Guiné, aos mestiços e aos brancos nascidos no Brasil" (Diálogos 1618).
Os principais transmissores de doenças devem ter sido
os missionários, quase sempre os precursores das frentes
econômicas. Principalmente nos aldeamentos jesuíticos,
qu(l reuniam milhares de índios, estas doenças devem ter ·
feito muitas vítimas. O padre Nóbrega recomendava aos
superiores em Lisboa para mandar para o Brasil os padres
doentes, já que aqui sua recuperação seria mais fácil. Em
suas cartas ele informa que sofria de uma velha doença:
" ... ao presente fico deitando muito sangue pela boca. O
médico de cá ora diz que é veia quebrada, ora que é do peito, ora que pode ser da cabeça". Em outra carta fala dos
"corrimentos e apostemas de sangue fleumático que por todo o qorpo me saíram" (Leite 1940). Estas cartas revelam
não somente a ignorância sobre a própria doença, como
também sobre ·o perigo mortal que sua presença significava
no meio dos índios. E o padre Nóbrega não era o ·ú nico
doente. Anchieta, por exemplo, era tuberculoso. Por isso, .
-
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não é exagero afirmar que centenas de milhares de indios
perderam
. , . suas vidas, foram. assassd.nados pela atividade mis-s1onar1a.
Os padres, evidentemente, não podiam ignorar a grande mortandade indígena. Elnl suas cartas nota-se um certo
espanto sobre a rapidez e a facilidade com que os índios
morriam, aparentemente sem motivo algum. Entretanto,
observa-se nenhuma ou pouca preocupação com a sobrevivência física dos índios. Não era raro esta grande i:nortandade ser explicada como uma punição divina pelos pecados
indígenas e quase sempre era considerada um bom resultado do zelo missionário. Para isto basta .ler a seguinte carta
de Anchieta, que dispensa comentários: " . . . dos meninos
inocentes se há enviado uma boa cópia (quantidade) deles
à glória com estas enfermidades. Louvores ao Senhor que
de todos tem tanto cuidado. . . Num breve espaço morreram
muitos e a maior parte foram meninos inocentes. De cada
dia morriam três, quatro, às vezes mais,. que, para povoação tão pequena, foi uma boa renda para Nosso Senhor"
(citado em Martins 1978).
Nos dias de hoje, as informações são mais exatas e qua·
se todos os grupos poderiam ser citados como exemplo. Da
multidão de casos documentados, selecionamos apena~ alguns.

Os Parakanã foram contatados pelo SPI em· 1953, quando uma gripe matou 50 dos 190 índios. Os sobreviventes fugiram e forám em 1970 contatados pela FUNAI, já que a
Transamazônica atravessaria seu territó·r io. outra vez mo·rreram 40 índios de gripe. Várias mulheres foram violentadas, inclusive por funcionários da FUNAI. No fim havia
35 mulheres com doenças venéreas e oito crianças nasceram cegas em conseqüencia disto. Em 1972, a população parakanã estava reduzida a 80 pessoas, que viviam pedindo es·molas na Transamazônica (Davis 1978). Depois disto, informa o jornal Porantim (9): "os fazendeiros envenenaram dezenas de índios em 1974, mais de uma dezena de índios foram
mortos de malária em 1976, seis índios morreram vítimas de
poliomelite em 1977, dezesseis Parakanã mortos na chacina.
de 1977".
· Os Kuben-Kran-Notí contavam 150 indivíduos ao serem
contatados em 1957. Foram unidos a um grup~ rie 38 Kararaô, também recém-contatados. Logo uma gripe vitimou 50
deles. Transferidos para outro lugar, alguns anos depois ou-
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tra epidemia matou mais 44 e em 1969, após o sarampo ter
tirado a vida de outros 40, só restavam 10 sobreviventes (Arnaud 1971 ). Dos 190 Akuawa-Asurini,. contatados em 1953, sobreviveram 25 pessoas cinco anos depois, enquanto entre os
índios Gavião,, um grupo foi em 1956 reduzido de 84 para 37
indivíduos e outro tinha em 1961 diminuído de 70 para 31 pes,.
soas, contando em 19171 com apenas 15 sobreviventes CA!r11aud 1971 ).
Foi numa epidemia de gripe que um grupo Kaingang perdeu a metade de sua população, logo no primeiro ano após seu
contato com os brancos. Um outro grupo desta tribo extinguiu-se completamente dentro de alguns dias. Um terceiro
grupo Kaingang foi dizimado pela gripe e pelo, sare~mpo, diminuindo de 1.200 pessoas em 1912, para 200 quatro anos depois (Ribeiro 1956). E em 1954, um grupo Tupari, pouco depois de ter entrado em contato, com missionários, foi exterminado pelo sarampo. Ainda nesse mesmo ano, os, índios do
·Xingu foram atacados pela mesma epidemia, mas graças à
intervenção do SPI morreram "apenas" 108 dos 698 doentes
(Ribeiro 1956; Gaspar 1957).
Segundo o médico Biocca, a tuberculose era em 1930 ainda desconhecida entre os índios do Rio· Negro. Em 1944 elas,.
sificou-a como a mais difundida e mais perigosa, enumerando as seguintes causas:
1 ) A. reunião, pelos padres salesianos, de centenas de índios jovens em grandes internatos, onde ficam mais sujeitos
à tuberculose. Quando vol.t am para su~s casas, transmitem·a
doença aos outros membros do grupo.
2) O tratamento nos hospitais da missão, onde tuberculosos e outros doentes são colocados nas mesmas salas, comem com os mesmos talheres, usam os mesmos lençóis.
3 ) A substituição das grandes malocas familiares por pe..
quenas casas, para facilitar a conversão ·dos, índios. Estas casas, construídas segundo modelo "civilizado" são escuras,
úmidas, antihigiênicas e infestadas de insetos.
4) O uso .obrigatório de roupas, já que os padres e as
freiras condenam a nudez. As roupas fiéam molhadas pela
transpiração, chuva e banhos no rio e ninguém ensinou aos
fndios a lavá-las, sendo usadas até caírem em pedaços.
5) A subnutrição, que ataca o índio principalmente por
três motivôs. O primeiro diz respeito aos novos tipos de
alimentos que os missionários importam, à qual o índio não
-
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está acostumado e da qual não conhece o valor nutritivo.
Além disso, os paçires sentem uma grande repugnância por
certos alimentos indígenas. O índio, na ânsia de ·s er cons.i·
derado "civilizado", passa a ter vergonha de comê-los na presença do branco, mas também não os substitui por outros
alimentos. Sua dieta tradicional, que continha todas as vitaminas, fosfatos e calorias necessárias, com a nova alimentação introduzida pelos padres, torna-se pobre e insuficiente.
Em segundo lugar há o fato de que, para obter roupas e O·U·
tras "necessidades" criadas pelos missionários, os índios devem produzir um excedente ou, na impossibilidade disto,
trocar suas reservas alimentícias. O terceiro motivo são as
novas acomodações dos índios que agora moram em residências fixas em redor da missão, fato este que impossibilita as mudanças regulares de seus roçados. O solo tropical
fica logo esgotado, não há dinheiro para adubos, as colheitas diminuem e a subnutrição aumenta (Biocca 1963) .
A falta de alimentação foi também a causa de grande
mortandade em muitos outros grupos. Basta que seja cita.
do o caso dos Kaapor que, em número de mil, foram reduzidos à metade de sua população. Segundo Ribeiro (1956) ,
muitos Kaapor foram vitimados não pela doença em si, mas
antes pela falta de alimentos e bebidas. Quando a, epidemia
de gripe atacou o grupo inteiro de uma só vez, ninguém dispunha de bastante força para ir até as roças distantes, não
havia água para beber e os 11omens não podiam caçar. Os
Kaa.p or só dispunham de alimentos e bebidas para uso imediato. A doença prolongada de todos os membros da tribo·
ao mesmo tempo foi para muitos fatal, principalmente devido à fraqueza geral causada pela fome e pela sede.
Outro perigo mortal são os remédios industrializados,
ou melhor, a maneira como são distribuídos entre os índios,
sem acompanhamento médico. A FUNAI informa que ela,
em 1975, distribuiu entre os índios mais de soo· mil remédios, dados pela Central de Medicamentos. O que o órgão
não divulgou foi que em 1979 não havia nenhum médico nos
quadros da FUNAI-Amazonas para receitar e distribuir remédios e que um outro médico que trabalhava no Alto So·
limões foi demitido porque "era sensível demais para o gosto da FUNAI" ( Porantim 9). Resta ao índio a solução de
confiar eqi enfermeiros despreparados ou se auto-medicar.
Quanto à distribuição dos remédios·, temos o seguinte ,
depoimento do médico Marcus Barros: "Outra coisa .que nos
-
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marcou muito foi ver os barcos oficiais jogando medicação
da Central de Medicamentos nas canoas dos ·índios famintos. Ficava sempre a imaginar: surgirão alguns casos de envenenamento quando esses índios começarem a tomar Escabiol (remédio para sarna) aos invés de passar na pele das
pessoas acometidas do mal. Qual o perigo que corriam ao
ingerir de uma só vez um frasco do temido antibiótico Cloranfenicol como se fosse uma talagada de caxiri?" (Porantim 9,) .
Muitos grupos devem receber, como os Potiguara, caixas de "amostras grátis", generosamente doadas pelas Igrejas. Em 1975 mostramos uma relação destes remédjos a 1uÍn
médico, constatando-se que muitos deles eram remédios pa,..
ra tr~tamento psiquiátrico, altamente perigosos sem o devido acompanhamento médico e totalmente inúteis para os
índios. Os Potiguara tomavam estes remédios para curar
gripes e resfriados! Felizmente, a Igreja Protestante doadora aboliu este ato de "caridade cristã ·desinteressada", quando o enfermeiro local se recusou a apoiar a construção de
uma igreja na aldeia.
O perigo da mortalidade devido a doenças é maior na
fase inicial de conta.to· com os brancos. Na medida em que
o conta.to se torna mais intenso, até chegar ao contato permanente.. os índios se tornam paulatinamente imunes às enfermidades, que então terão os mesmos efeitos que para os
outros habitantes do país.
'
e) Genocídio.

A amizade ini.cial que os portugueses conseguiram fazer
com os índios acabou logo quando passaram a demonstrar
que não vieram como visitantes, mas como conquistadores,
que pretendiam definitivamente ocupar os territórios indígenas, dedicar-se aqui às atividades econômicas e,. inclusive,
utilizar os índios como mão-de-obra escrava. Logo iniciouse também a resistência indígena à conquista, resistência
esta que desde então não cessou, nem cessará enquanto tiver índios no Brasil.
Nas cartas jesuíticas, vez por outra aparece a tentação
(e intenção) dos missionários de substituir a cruz pela espada. Inventaram, inclusive, um novo tipo de guerra, chamada "guerra Justa", auto·r izada pela Igreja e pelas Autoridades, visando principalmente a captura de escravos e o
-
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~niquilamento

de índios hostis. Numa carta de 1.558, o padre Nóbrega escreve: "sujeitando-se o gentio . . . terão os homens escravos legítimos, tomados em guerra justa, e terão
serviço e vassalagem dos índios e a terra se povoará e o Nosso Senhor ganhará muitas almas" (Leite 1940). E de fato
ganhava, po~que era costume se matar os índios guerreiros,
com9 medida de precaução, escravizando-se principalmente
as mulheres e as crianças.
Cada Estado brasileiro tem sua própria história da resistência indígena, geralmente mal contada nos livros da hiStória oficial. No litoral do Rio de Janeiro e São Paulo nasceu, por volta de 1554, a Confederação dos Tamoio que durante quase vinte anos e com cerca de dez mil guerreiros
lutou contra os portugueses. Dias (1981) estima que só numa luta realizada em 1575 foram mortos dois mil Tamoio e
escravizados quatro mil, enquanto na conquista da Guanabara foram mortos cerca de quatro a cinco mil .
.Vencidos os Tamoio, seria a vez dos Potiguara do Nardeste lutarem contra os portugueses, quase ininterruptamente. durante 25 anos, a partir de 1574. Nesta guerra mataram
um número razoável de portugueses e muitos índios aliados,
porém tiveram também muitas baixas. Elm 1586, por exemplo, os portugueses e seus aliados Tabajara atacaram uma
aldeia potiguara e "se fez inacreditável matança", sendo presos 70 a 80 índios·, "contra a vontade do ouvidor, que não
queria senão que os matassem" . Os Potiguara foram perseguidos até uma outra aldeia, "na qtial tudo foram corpos.
mortos dos inimigos" (Sumário 1974) . Apesar de tudo, os
Potiguara resistiram até 1599~ quando se renderam, após
uma epidemia de varíola ter dizimado a tribo. Monteiro
( 1980) informa que "pelas crônicas da época . . . em cada
grupo potiguara de 80 a 100 homens amanheciam mortos
por dia" . Os Potiguara foram, portanto, vencidos pela doença e não pelas armas. Depois de submetidos, os sobreviventes foram usados pelos portugueses para lutar contra os
Aimoré, na Bahia.
O padre Nantes assistiu em 1678/ 79 à matança dos índios Cariri, no rio São Francisco: " . . . renderam-se todos,
sob condição de que lhes poupassem a vida. Mas os portugueses, obrigando-os a entregar as armas, os amarraram e
dois dias depois mataram, a sangue frio, todos os homens
de arma, em número de quase quinhentos, e fizeram escravos seus filhos e mulheres" ( 1979) .
-
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Após o genocídio indígena durante algum tempo ter sido proibido, foi novamente autorizado por Dom João VI, em
1808, visando principalmente ao extermínio dos índios genericamente conhecidos como Botocudos. De acordo com um
relatório oficial de 1858,, usava-se para isto os seguintes métodos:
!'a - cães especialmente treinados na caça ao Botocudo1
alimentados inclusive com carne de indígenas assassinados;
b - bandeiras especialmente prep·a radas para matar
uma aldeia, assassinando-se indiscriminadamente homens
mulheres, velhos e moços, reservando-se apenas as crianças
para o tráfico e alguns homens para carregadores;
c - índios recrutados como soldados, estimulados a cometerem violências contra Botocudos;
d - contaminação proposital de comunidades inteiras
através de agentes pa.togênicos letais para o indígena - sarampo, por exemplo".
Neste mesmo documento consta, inclusive, um francês
ter comprado 16 cabeças botocudo para expor no Museu de
Paris. E em 1883, após os índios Pojitxá (Botocudo) terem
destruído uma missão capuchinha, os padres organizaram
uma expedição punitiva que resultou em cerca de 300 índios
assassinados (Marcato 1979 ).
Um outro grupo Botocudo - os Xokleng de Santa ,Catarina - reagiu ao contato com os brancos durante praticamente todo o Século XIX. Para proteger os colonos contra
os índios, o· Governo Provincial criou até uma "Companhia
de Pedestres", que tinha como uma de suas finalidades fazer "todo o possível para apreender (os índios) e, no caso
extremo de resistência, destruí-los (Santos 1973) . Conflitos
armados, embora geralmente de pequenas proporções, houve muitos,. principalmente na segunda metade do século·, mas
como sempre são escassas as informações sobre o número
de vítimas indígenas. Mas um jornal de 1904 dá uma boa
impressão da violência dos "bugreiros", como no· Sul eram
chamados os caçadores de índios:
"Os homens avistaram um rancho grande ... e mais alguns ranchos pequenos. Calcularam que dentro do acampamento deviam viver perto de 230 almas.,, a maiór parte
mulheres e crianças. O assalto foi executado no dia seguinte ao romper do dia. O pavor e a consternação produzidas
pelo assalto foi tal, que os bugres (índios) nem pe·n saram
1
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em defender-se: a tinica coisa que fizeram toi procurar abrigar com o próprio corpo, a vida das mulheres e crianças.
Baldado·S intentos.! Os (bugreiros) não pouparam vida nenhuma; depois de terem iniciado a sua obra com balas, a
finalizaram com facas. Nem se comoveram com os gemidos
e gritos das crianças que estavam agarradas ao corpo das
mães! Tudo foi massacrado. Alguns bugres que depois chegaram .. . não tendo armas, foram também massacrados''
(citado em Santos 1973) .
A Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua Resolução n.º 96 de 1946, definiu GENOCIDIO como "quaisquer
atos perpetrados com a intenção de destruir, parcial ou totalmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, co..
mo sejam: a ) matar membros do grupo; b) infligir lesão
grave à integridade física ou mental dos membros do· grupo;
e) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência que forçosamente acarretem sua destruição física total ou parcial;- d) adoção de medidas destinadas a impedir
nascimentos no seio do grupo; e) transferência forçada de
crianças de wn grupo ao outro" (Vários Autores 1974).
Diante dos exemplos citados acima, que são apenas alguns casos entre os milhares ocorridos na História do Brasil, não resta a menor dúvida de que a política indigenis~
brasileira, de 1500 a 1910 foi uma política genocida, visando
ao extermínio, a expulsão ou a dominação dos indios.
Somente a partir de 1910, com a criação do Serviço de
Proteção aos lndios, o genocídio seria abolido no Brasil, pelo menos em teoria. Na prática, os indios continuam sendo
assassinados, só que agora os casos de genocídio são mais
esporádicos (inclusive porque sobreviveram tão poucos índios) e normalmente ocorrem em áreas do interior do Brasil,
onde dificilmente são punidos. Para citar somente alguns casos mais recentes:
a ) impunes os brancos que em 1979 envenenaram sete índios Guajajara, fato confirmado pela própria FUNAI; b) absolvido, em 1979, o fazendeiro que três anos antes, na presença de várias testemunhas, assassinou wn índio e um padre, na
aldeia Merure; c) impune o comerciante que, em 1970, mandou assassinar nove índios Atroari; d) impunes os fazendeiros que mataram dois índios Guaja-jara, em 1980, depois de
estes terem sido sequestrados pela Policia Militar; e) imp11ne
o fazendeiro que, em 1980, envenenou um riacho numa reser..
va xavante, causando a morte de seis crianças; f) impune o
-
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comerciant.e e juiz-suplente França, porque, conforme ele próprio confessoujl matou apenas três índios Juma, e não qua..
renta, como tinha denunciado o CIMI; g) impune o comer~
ciante Mafra que, em 1980, assassinou uma família de cinco
índios TuJtuna (para estes e outros fatos, veja Comissão Prófndio / SP 1981; Vários Autores 1974; Porantim 9, 10, 18, 19/
20, 24).

Impunes os assassinos de outros tantos índios, pelo que
não é impossível que o Brasil algum dia venha a ser acusado
internacionalmente de "genocídio por omissão", pelo fato de
não punir os crim~s contra os índios. E não falamos aqui de
outros tipos de genocídio - também praticados no Brasil como, por exemplo, a transferência compulsória de índios
para outras regiões inadequadas para sua sobrevivência ou a
transmissão proposital de doenças fatais. Destes e de outros
crimes de genocídio - consciente ou por omissão - o povo
brasileiro não costuma tomar conhecimento através da im·
prensa falada e escrita, na qual os índios só são notícia quan·
do são os agressores que expul~m, ou eventualmente matam, os brasileiros invasores de seus territórios. Mas. quan·
to a isto, o povo brasileiro pode ficar tranquilo: por. terem
morto um branco, três índios Xo!kleng foram condenados a
17 anos de prisão, o que mostra que. afinal de contas, o assassinato nem sempre fica impune, pelo menos quando é co·
metido por .um índio. Por onde se vê que na História do
Brasil nada mudou e que o passado ainda continua presente.

'
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CAPfTULO 4

DECULTURAÇÃO E ETNOCÍDIO
a) Deculturação e aculturação

A grande e repentina mortalidade terá quase sempre
conseqüências culturais. Uma das primeiras mudanças terá
lugar na complexa organização social indígena. Em tribos
onde a regra era o casamento entre membros da tribo,., tal·
vez não haja bastante homens ou mulheres. Neste caso, as
regras matrimoniais devem ser adaptadas à nova realidade
É possível que sejam permitidos não só casamentos com
determinadas pessoas do próprio grupo, até então proibi·
dos, como também casamentos com pessoas de outras tri·
bos. Em outros casos, -0nde existia o casamento monogâ ..
mice, talvez seja, permitido o casamento de um homem com
várias mulheres, · de uma mulher com vários homens ou.
ainda, relações sexuais de solteiros com mulheres casadas.
o que antes era impossíve,I.
A mortalidade indígena, às vezes.ti torna impraticável a
divisão em grupos de idade, simplesmente porque não existem mais membros de determinados grupos. O mesmo vale
para a organização econômica, já que a divisão de trabalho
terá de ser modificada. As mulheres talvez passem a executar trabalhos m.asculihos, ou vice-versa. Em outros casos,
um grupo reduzido deverá realizar os mesmos trabalhos an·
tes realizados por muitos. Também tarão de ser modificadas as antig~ formas de cooperação e distribuição de bens,
porque talvez elas não sejam mais praticáveis. As festas
que estavam ligadas aos ciclos econõmicos, não mais se realizam, quer por falta de participantes. quer por ausência de
motivação.
Os velhos de uma tribo podem morrer repentinamente
e com eles desaparecem de vez certas tradições tribais. Isto
aconteceu com um grupo de 85 índios Gavião. Durante três
meses conviveram com os habitantes de Itupiranga, onde
-
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deles foram vitimado~ por gripe, pnéwnónia e sarampo.
Após esta grande baixa demográfica, os sobreviventes voltaram para su.as antigas residências, a fim de retomar sua
vida tradicional. Evidenciou-se que isto era impossível. Em
primeiro lugar, porque todos os velhos tinham morrido sem
ter tido tempo para ensinar as tradições tribais aos jovens.
Da complexa mitologia tribal, estes só conheciam alguns
fragmentos. Em segundo lugar, porque os pajés faleceram
sem terem iniciado seus sucessores. Muitas tradições se
perderam, porque não houve tempo para a transmissão.
Além disso, os Gavião foram obrigados a reorganizar seu
Sistema matrimonial~ porque o número de homens era superior ao das mulheres. Fizeram uma redistribuição das
mulheres: os solteiros e homens de média idade foram con·
templados com as mulheres de homens mais idosos ou com
as noivas dos rapazes, sendo também permitido o casamento entre primos e primas, até então proibido (La.raia e Matta 1967; Arnaud 1964) .
70º/o

Esta perda parcial ou total da cultura indígena, sem a
substituição satisfatória por outra, chamaremos aqUi DECULTURAÇAO. Normalmente a deculturação será o resultado da dizjmação da tribo por causa de guerras ou doenças,
que diminuem a população para abaixo do mínimo necessário para a sociedade poder funcionar de acordo com as tra·
dições tribais. Este mínimo pode variar de tribo para tribo,
mas geralmente é em tomo de. 200 a 300 pessoas. Abaixo deste número, a cultura corre perigo de ser desintegrada. Deculturação houve em muitas tribos, embora só uns poucos
casos tenham sido documentados. O exemplo mais claro talvez seja o dos Xetá que, num espaço de vinte anos, foram
reduzidos de cerca de 250 a apenas 6 indiVÍduos, pelo que se
pode considerar o grupo extinto, não só biológica, mas também culturalmente.
Entretanto, as mudanças culturais podem resultar também do contato direto e prolongado entre índios e brancos.
Os índios vivem novas experiências e ficam conhecendo novos
objetos e costumes que incorporarão à sua própria cultura.
Este fenômeno é chamado ACULTURAÇÃO e se processa principalmente na fase de conta.to permanente com a sociedade
brasileira. Certos elementos ainda serão conservados, embo·
ra as mudanças sejam sempre mais freqüentes na organização
social e econõmica. Muitos já falam fluentemente o português e a volta às antigas tradições geralmente não será mais
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possível. No final, desaparece até a lembrança da cultutt.
·tradicional. Embora de forma modificada, um ou outro traço cultural sobrevive, enquanto a língua indígena será esquecida por completo. Os índios residem agora em reservas ou
postos indígenas. no meio da sociedade nacional, que \utiliza
o índio como mão-de-obra e mantém com ele relações comerciais. Tornam-se mais frequentes os casamentos entre índios
e . brancos. Muitos índios deixam a reserva e vão trabalhar
nas fazendas ou nas cidades. Seu modo de vida torna-se, em
quase tudo, idêntico ao dos outros carnponeses da região na
qual vivem. Contudo, continuam índios, não devido à sua
cultura, mas pelo fato de conservarem inalterada a sua identidade étnica.
A aceitação espontânea de novos elementos culturais terá lugar, principalmente, na esfera da cultura material, muitas vezes já por intermédio de contatos indiretos com os brancos. Entre os presentes ou saques de guerra, o índio descobrirá muitos objetos superiores aos instrumentos até então
por ele usados. Descobrirá que facas cortarão melhor do que
suas lascas de pedra; que machados de ferro cortarão uma
árvore em muito menos tempo do que seus machados de pedra. Suas panelas de barro, pesadas e facilmente quebráveis,
serão substituídas por panelas de alumínio. Fósforos torna·
rão desnecessária a fricção cansativa de pedaços de madeira
para a obtenção de fogo. outros objetos metálicos poderão
ser transformados em pontas de lanças e flechas. O índio experimentará, muitas vezes no próprio corpo, a eficiência das
balas de chumbo.
Além disto, os objetos possuem a atração normal que
também sobre nós exerce o novo ou o belo. Assim, os índios
gostariam de possuir vários artigos que vêem na posse dos
brancos, não só por causa da utilidade prática imediata, mas
também pelo prazer da posse em si mesma ou, então, para
usá-los como adornos. Neste·caso incluem-se roupas e panos
que durante muito tempo não serão ainda considerados como
meios para próteger o corpo contra o frio ou para cobrir o
sexo. Aos adornos tradicionais serão acrescidos espelhos,
contas, chapéus e outros artigos afins. Desse modo, a muitos
objetos é atribuída uma outra função ou um outro significado desconhecido na sociedade brasileira. Porém, as mudan·
ças não se limitam apenas à cultura material. Estendem-se
inclusive ao campo econômico, social, político e religioso.
Para estabelecer os necessár.ios laços de amizade com os
-
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índios, os funcionários da F'UNAI, missionários, antropólo-gos e invasores de terras indígenas, utilizam a troca de presentes. No inicio o índio obtém estas novidades com relativa
facilidade, até sem nada dar em retribuição. Mas algum tempo depois, esta fase terminará. O antropólogo volta para casa.
o missionário só aparece algumas vezes por ano, o posto da
FUNAI não dispõe mais de verbas e os invasores não pretendem distribuir eternamente presentes. o indio vê-se agora obrigado a obter estes objetos prod11zindo um excedente
ou trabalhando a serviço dos brancos. Nestes dois casos, sua
organização ec~nômica . deve ser adaptada. Produzir um excedente significa fazer roças maiores., caçar ou pescar mais
frequentemente. Isto talvez seja possível devido aos melhoramentos tecnológicos, mas nem sempre o índio pensa logo
nesta possibilidade. Como antes cultivará roças bastante
grandes apenas para sua própria subsistência, utilizando para o escambo suas reservas alimentícias. Ao trabalhar para
os brancos terá talvez de debcar s11as atividades tradicionais.
descuidará de sua roça e não terá mais tempo para a caça e
outras atividades afins.
\

Ao mesmo tempo serão perturbadas suas formas tradicionais de cooperação. O individualismo vai aumentando e
lentamente vai também penetrando uma nova mentalidade
econômica, capitalista. Cada um vai querer reunir para si a
maior quantidade possível de bens, cuja posse aumenta igualmente o prestígio, seja dentro do próprio grupo, seja nas relações com os brancos. Possuir os mesmos objetos que os
brancos significà, até certo ponto, ser igual a estes, signifi·
ca ser branco também. Enquanto anteriormente o prestigio
dentro do grupo era obtido, por exemplo, pelos melhores ca·
çadores, pelos donos das roças maiores., ou pelos vencedores nas lutas desportistas, agora o prestigio é atril;>uído pro- porcionalmente ao número de objetos industrializados possuídos.
Os tradicionais critérios para o julgamento .d a personalidade também se modificam. O líder· da aldeia será talvez

aquele que melhor falar a lingua portuguesa ou que saiba,
melhor do que os outros, tratar com os brancos. As armas
de fogo poderão modificar profundamente as relações políticas entre as tribos. Muitas tribos hostis aproveitarão a
oportunidade para demonstrar sua superioridade, ou para
vencer seus antigos opressores. Outras tribos procurarão
tirar vantqem da situação, iniciando em maior escala ás

-
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trocas econômicas com tribos vizinhas que dest.e môdo ficarão dependendo delas para a obtenção dos artigos industrializados.
Por conseguinte, novos utensílios serão facilmente in·
corporados à cultura indígena, não somente por ca11sa de
sua utilidade, beleza ou raridade, mas também devido às
vantagens econômicas, sociais e políticas, ou, em outras palavras, por causa de sua maior produtividade, prestígio e
poder, dentro ou fora do grupo. Para exemplos práticos de
aculturação indígena, recomendamos a leitura de Schaden
( 1969) .
b) Etnocidio

\

Outras mudanças culturais resultam da intervenção c;ü·
reta dos brancos. A mudança cultural imposta e a proibição
de viver de acordo com os padrões culturais tradicionais,
chamaremos ~qui ETNOCIDIO. Como principais agentes etnocidas devem ser mencio·n ados os missionários e os fun·
cionários da FUNAI.
O melhor exemplo histórico de etnocídio missionário
talvez sejam os aldeamentos jesuiticos, muito elogiados pelo
padre Lugon ( 1968), que descreve um dia normal num destes aldeamentos da seguinte maneira:
"Todas as manhãs ... as notas do ângelus davam o si·
nal ·de despertar. Logo após o sinal de levantar, os tambores ou os sinos convociavam as crianças para reunir-se diante da igreja, para as orações e o catecismo. Após a missa . ..
partiam, duas a d1J.as, para as escolas. As crianças de mais
de cinco anos eram guardadas, habitualmente na praça, por
uma matrona e por moças que vigiavam s11as brincadeiras
e, de tempos em tempos, as faziam rezar. Ao mesmo tempo . . . as oficinas abriam, organizavam-se as turmas destina·
das ao trabalho do campo . . . Por volta das quatro ou cinco
horas da tarde, era dado um sinal . . . para anunciar o fim
do trabalho . . . Um toque de sinos anunciava o recolher e o
repouso. Pouco depois, as patrulhas iniciavam suas rondas
e faziam entrar em casa os retardatários".
·
E tudo isto, o padre Lugon - que é um missionário do
Século XX - acha uma maravilha e um exemplo a ser seguido na at11alidade! Naturalmente os fndios eram obrigados a andarem vestidos, os homens com um "gibão e culotes ... e uma bl11sa de pano branco", e as mulheres com~
1
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"vestido sem niailgas que descia até àOs calcanhares
Às
habitações coletivas foram substituídas por casas familiares,
alinhadas em n1as retas, em redor da praça e das instalações da missão.
Destes e de outras dezenas de exemplos etnocidas, o livro de Lugon está cheio. Não podemos aqui alongar-nos
muito sobre o etnocidio missionário do passado. Mas outra
vez não devemos pensar que se trata apenas de "história",
de exemplos de séculos passados. Ainda hoje em dia, a men·
talidade missionária não é muito diferente.
Os missionários mais criticados (inclusive pela própria
Igreja), são os salesianos. De acordo com um destes padres:
"O método salesiano é criar· no ambiente indigena e para a
utilidade exclusiva deles, núcleos ou centros de civilizac;ão,
a que eles se vão incorporando paulatinamente, e esses núcleos irão crescendo e aperfeiçoando-se ano por ano, geração por geração, e tais núcleos se chamam Centros Missionários, com internato masculino, internato feminino, oficinas, hospitais, maternidade e igreja" (Porantim 10).
Como se vê, não há muita diferença entre uma antiga
redução jesuítica e uma moderna missão salesiana. Uma
afronta à cultura indígena é também a exposição, no Museu
do índio Salesiano, da Flauta Sagrada dos índios Tukano,
flauta esta que, segundo as tradições tribais, não pode ser
vista por mulheres, nem por crianças menores de 12 anos
<Porantim 16). O líder xavante Aniceto denunciou o fato
de os salesianos se recusarem a batizar as crianças indíge·
nas, como faziam antes. "O branco já roubou a nossa terra.
Agora não quer deixar a gente ter o céu". Não disse porque
os salesianos não batizam mais. mas é possível que os pais
xavantes não tenham o dinheiro para pagar antecipadamente por este serviço religioso, como é o caso entre os Potiguara.
Na missão salesiana de São Marcos, um padre vendeu
a um antropólogo um cesto por Cr$ 20,00 ou seja de-z vezes
o preço pago ao artesão indígena. Na mesma missão, os xa..
vante eram praticamente obrigados a vender a saca de arroz por Cr$ 40 ,00 enquanto nos mercados regionais valia
Cr$ 120,00. Além disto, o pagamento não era em dinheiro,
mas com fichas plásticas, somente aceitas na venda da mi&são <Miller 1977) .
1
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um outro índio denuncia que as missões "nos matam
por dentro, esquecem as nossas tradições, cultura e religião.
Impõem-nos outra religião, desprezando os valores que já
possuímos. Isso descaracteriza-nos a ponto de nos envergonharmos de sermos índios"· (Boletim do CIMI 47) .
As missões protestantes não são melhores do que as
missões católicas. Nos anos 50,. um pastor dizia que os. índios eram "um bando de desavergonhados,. especialmente as
mulheres. A visão de sua nudez provoca o despeitar dos
desejos da ca;rne entre os homens. A primeira parte do nosso trabalho consiste, naturalmente, em levá-las a usar roupas apropriadas. Elsperamos que dentro de um ou dois anos
nenhuma m11Jher exponha mais seus seios pela tribo·. . . Devemos concentrar nosso trabalho sobre as mulheres, pois
são elas a causa de todo o pecado" (Frikel 1971 ) . O pensamento de muitos pastores protestantes não estará longe disto. Daí porque a catequese protestante introduziu entre os
Tirijó as seguintes mudanças: '' 1) os índios não fazem mais
as suas festas tradiciona.is; 2) não dançam mais nem para
se entreter à noite; 3 ) não cantam mais as s11as cantigas ·de
festas, de bebi~, etc.; 4) não fazem mais, nem bebem
mais caxiri, sua bebida tradicional; 5) não fumam mais,
nem os cigarros de estilo antigo, de tauari, nem os de fabricação importada; 6 ) não contam mais as suas lendas; 7) não
falam mais dos pajés ou de s11as atuações, do mundo dos
espíritos e dos ancestrais, porque todos ele$, espíritos, pajés e ancestrais já foram parar no "grande fogo" que é o inferno, ·por não terem conhecido e observado a Bíblia" (Frikel 1971). Com razão, Frikel fala do "terrorismo espiritual", que também proibiu o preparo e o consumo do caxiri, bebida fermentada que continha as vitaminas necessárias para o organismo dos índios. O resultado tem sido avitaminose em muitas pessoas, às vezes chegando a anemia
profunda.
Estes mesmos Tirijó, antes disto, já foram alvo da catequese franciscana. Esta cuidava inicialmente da aculturação material, para só depois iniciar a conversão religiosa.
Logo nos primeiros anos de contato, os missionários construiram um campo de pouso para aviões da FAB, uma oficina mecânica, uma serraria, uma olaria, introd11ziram dois
veículos "Uninlog't. um trator, uma draga, uma turbina, uma
farmácia, wna padaria, 12 máquinas de costura, luz elétrica, água encanada, frigorUico, d11as geladeiras, vaca.S, búfa-
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los, jwnentos, cabras e carneiros. ~ naturalmente não podiam faltar uma capela e uma escolinha. Tudo isto para fn.
dios que pouco antes viviam iSC>lados da sociedade brasileira. O impacto sobre a cultura indigena deve ter sido enorme e destruidor (Frikel 1971).
O antropólogo Nimuendaju teve em 1940 contato· com o
pastor protestante Banner, que ele descreve como uma ótima pessoa. amável, calmo, sincero e atencioso, e que tinha
os índios em alta consideração. Depois de ter citado estas
e outras qualidades de Banner, escreve o .antropólogo:
"Que conhecimentos etnológicos preciosíssimos este· homem não deverià possuir! Infelizmente, isto não se dava,
antes pelo contrário. Porque Horace Banner não era nenhum etnólogo, masJ exclusivamente, missionário . . . (Ele)
via nos Gorotire (Kayapó) pouco mais do que um mero pano de fundo para a experiência religiosa DELE. Tinha-os em
conta de seres humanos e não de "bichos", mas as manifestações da cultura indígena lhe pareciam na melhor hipótese
disparates CEloprichosos que não mereciam atenção nem serem tomadas a sério, sendo preferível varrê-las o quanto antes para o lixo do passado tenebroso destes futuros cristãos.
Para dizer a verdade, ele só notava aquilo que se chocava
com os seus sentimentos cristãos" (Nimuendaju 1952).
Não é de admirar que Banner, depois de ter descrito
amplamente a casa-dos-homens gorotire como a base de toda sua vida social, tenha proposto substituir a força e o domínio desta casa pelas influências cristãs e de matrielilar
os jovens numa escola (Banner 1952).
Embora nem todos os missionários católicos e protestantes tenham uma mesma mentalidade etnocêntrica e tamanha falta de conhecimentos antropológicos, infelizmente isto acontece com demasiada freqüencia. Sem conhecer e sem
reconhecer a cultura indígena, os missionários, em seu zelo
religioso, muitas vezes substituem-na pela assim chamada
cultura cristã. A destruição de casas-de-homens, a retirada.
de crianças da coletividade tribal para educá-las em internatos, a substituição de malocas por pequenas casas, de aldeias redondas por casas situadas ao longo de ruas retas. o
uso obrigatório de vestuário, mudança de dieta e dos métodos tradicionais de trabalho, ·a proibição de festàs ou cerimónias religiosas, a expulsão de pajés, a proibição de determinados tipos de casamentos e a introdução de outros
proibidos pela tradição tribal, são apenas ·a lguns exemplos
-
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de mudanças cultura.is impostas ao índio por estes representantes da cultura cristã, que prega o amor e o respeito ao
próximo.
Não é nossa intenção culpar os missionários e pastores
por todos estes fatos que expusemos acima. Acreditamos
que qt1ase todos eles agem com boas intenções e que são
incapazes de,. propositadamente, maltratar um índio. O erro
está na instrução por eles recebida, que não lhes ensinou a
respeitar as culturas alheias e nem a perceber as conseqüências nefastas de seu zelo religioso. E talvez não seja exage,.
ro afirmar que a maioria deles, por ca11sa de sua falta de
conhecimentos antropológicos, nunca será capaz de reconhecer ou remediar os danos por eles causados, não só no
campo biológico, como na cultura indígena.
Outro elemento etnocida é o administrador colonial, hoje representado pelos funcionários da FUNAI. A primeira
coisa que o colonizador tira logo ao colonizado é a sua liberdade. No Brasil, a escravidão indígena tem sido regra
praticamente até o presente século. Veremos ainda que mesmo na att1alidade, os índios não têm a mesma liberdade dos
brasileiros, mas que estão sujeitos ·a uma legislação especial, chamada Estatuto do fndio, e que mil e uma coisas permitidas aos brasileiros simplesmente são proibidos aos índios. Por exemplo: sem licen~ da FUNAI, o índio não pode
visitar seus parentes em outros postos indígenas; não tem
direito a reuniões intertribais, não pode viajar ao exterior,
nem também se deslocar dentro do Brasil como, para onde
e quando quiser; não pode explorar suas terras conforme
quer, nem negociar o que e com quem desejar.
1

Com a liberdade. o colonizador tira aos índios o poder
político. As lideranças tradicionais são proibidas e em lugar delas são nomeados "capitães" ou "diretores de índios",
hoje em dia chamados "encarr~ados" de postos indígenas,
nr.mleados pela FUNAI. Em muitos postos indígenas, os
encarregados se comportam como verdadeiros ditadores que
se reservam o direito de decidir sobre qualquer assunto da
vida comunitária tribal.
'
Ao índio não resta outra alternativa além de sujeitar-se
a esta destruição de sua organização política tribal. Se, de
um 'lado, ele teme e Odeia o branco, por outro lado.. precisa
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dêlé, como bem obAerva Zãrur e1975) ao falar do Pa.rque
Nacional do Xingu, mas o que também se aplica aos outros
postos indígenas:
"O maior polo de poder . . . no Xingu está no Posto Indígena. O poder dos representantes civilizados na região
surge, principalmente, dos bens que distribuem aos índios ...
Além disto, os índios do Xingu conhecem a eficiência do
homem branco na arte de matar e o poder de base tecnológica da sociedade caraíba. Sabem que no posto estão "caraíbas mansos" que os protegem e que, além disto, manipulam, na região, objetos que são símbolos de poder na sociedad~ caraíba: A estrutura de poder nas comunidades indígenas articula-se com a estrutura do posto pela dependên. eia económica frente a ele. O prestígio do homem branco,
como dono das coisas preciosas, e o medo do homem branco, como homicida eficiente, são as bases de pode,r no posto
indígena".
Qualquer tentativa de reorganização política sempre é
imediatamente reprimida pela FUNAI, o que muitas vezes
leva à cisão do grupo em duas ou mais facções hostis. Mas
a ação etnocida da FUNAI não se limita apenas ao setor político. Para dominar mais facilmente os índios, ela destrói
muitas vezes as habitações coletivas ou a estrutura da aldeia. Entre os Parakanã, por exemplo, onde uma única maloca abrigava o grupo todo, a FUNAI obrigou os índios a
viver em casas pequenas. Além disto, "proibiu a prática de
enterrar os mortos debaixo da casa, obrigando-os a usar um
cemitério, bem como proibindo de acender o fogo dentro
da casa .. . A_ "casa-dos-fumantes'', onde todos os homens
se reuniam para longos bate-papos formais e informais, onde todas~ decisões eram tomadas enquanto o grande cigarro circulava de boca em boca, não existe mais. Estão forçando os Par~anã a perder qualquer possibilidade de decidir
sobre seu próprio destino" (Porantim 9). No Sul, a FUNAI
obrigou os índios a morarem em "vilas". Entretanto, "na
vila", entre outros males, o índio não tem condições de
possuir animais de criação e sua roça fica distante. Estimulou-se, assim, o trabalho do índio para os regionais,
na condição de mero detentor de força de trabalho" (Santos 1975).
Deste modo .. a FUNAI que, de acordo com a Lei n.º
6.001 / 73, deveria respeitar os .valores culturais indígenas,
é na prática um dos principais agentes que desrespeitam
-
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por completo as culturas indígenas. outros exemplos disto serão citados no capítulo dedicado especüicamente à
FUNAI.
e) O fim dos povos indígenas?
Em 1957, Ribeiro estimou

a população indígena no
Brasil em 70.000 a 100.00 pessoas. Um cálculo mais recente
foi feito em 1978 pelo Conselho Indigenista Missionário
(CIMI), que chega a um total de quase 165.000 índios tribais, aos quais acrescenta arbitrariamente 15.000 índios arredios, sobre os quais na realidade não possuímos informações, além de 30.000 índios destriba.Jizados, residentes em
centros urbanos, mas sobre cujo total nunca foram feitos
estudos no Brasil. Incluindo os índios arredios e destribalizados, o total seria então de cerca de 210.000 índios. Estes
dados mostram que a população indígena, apesar de todas
a,s desgraças, cresceu muito nos últimos vinte anos e que,
portanto, não há motivo para se pensar numa extinção
biológica dos povos indígenas, cuja população continuará
crescendo sempre mais. Os índios só desaparecerão do mapa do Brasil quando eles próprios deixarem de se considerarem índios. E isto também não acontecerá . .
O resultado da aculturação e do etnocidio é o desaparecimento da língua, da religião e da cultura indígena em geral. Para o índio bororo Umeru. isto foi motivo de preocupação: "Maior parte do índio rião conhece mais idioma bororo. Então Bororo vai aos poucos acabando. Depois hoje
tão tudo espalhado. Tem Bororo aqui, tem Bororo alí. Tá
certo, dizem que e progresso. Acho que é o fim . Depois agora cada índio, cada família tem um, t:em dois, tem três al·
queirão de terra. Antes terra pertencia a toda a aldeia. Agora a terra pertence a um. Pertence a outro. Tá virando civilizado. É o fim do índio, eu penso" (Martins 1978 ).
Mas será realmente o fim do índio? A experiência mostra que não e que se pode ser índio sem mais ter cultura indígena. O fim significaria a assimilação, que exigiria (a ) a
perqa das características- culturais que diferenciam os índios da sociedade nacio·n al e (b) a perda de identidade
étnica, ou sejà, os índios ou a tribo deixariam de considerar-se índios e não seriam mais identüicados como tais
pela sociedade brasileira (Oliveira 1960) . Acontece, porém,
que até hoje a assimilação só foi observada em casos indivi-
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duais, de índios que deixaram o conVívio tribal e foram mow
rar nas cidades. Ainda não foi observado nenhum caso de
uma assimilação completa por wna tribo, coletivamente,
porque ou a tribo como tal se extinguiu biologicamente, ou
seus membros continuaram a identificar-se como indios,
apesar do alto grau de integração na sociedade brasileira e
apesar de, às vezes, praticamente não possuirem mais nenhum traço cultural indígena.
O que, na prática, se observa é que os índios preferem
manter sua identidade indigena, com ou sem lingua indigena, com ou sem cultura indígena. E pode se prever que
também no futuro preferirão ser índios, independentes e
libertos da dominação e da exploração colonial na qual vi·
vem há tanto tempo; libertos da tutela da Nação Brasileira,
da qual foram unilateralmente con5iderados cidadãos, mas a
qual, na realidade, n\lllCa quiseram pertencer.

,

-
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CAPtTULO 5

POL1TICA INDIGENISTA: 1500 A 1900
a) O período de 1500 a 1750.

•

Na época da invasão dos territórios indígenas pelos co~
lonizadores po:rtugueses, em 1500, o poder político dos reis de
Portugal e Espa.n ha ainda era legitimado por Deus, a~ravés
de seu representante na terra, o papa. Este influenciava assim não apenas nos assuntos espirituais, mas também nos
assuntos políticos. Lembramos aqui o Tratado de Tordesilhas, de 1494, no qual o papa distribuiu generosamente todas
as terras a serem descobertas entre os reis de ambos estes
países. Em compensação, eram obrigados a cuidar também
da conversão ao catolicismo de todos os povos que habitas.
sem nestas terras.
Durante ·o s primeiros séculos da colonização portuguesa, este fato influenciava também a política indigenista. Já
em 1529, o papa aprovava que os índios fossem convertidos
ao cristianismo, "não só por meio· de édito·s e admonições,
como também pela força e pelas armas" ( *). Porém, isto, não·
significava que a Igreja aprovasse a escravidão indígena.
Em 1537 foram necessárias duas bulas papais para deixar
claro que os índios, "sendo homens e, portanto, capazes da
fé e da salvação não hão de ser arruinados pela escravidão·"
e que eram "verdadeiros homens, aptos para o batismo, capazes de se tornarem cristãos, em pleno gozo de sua liberdade e direitos de possuir terras e bens".
No início do Século XVI ainda não existia um órgão esA primeira parte deste capítulo se baseia em Kiemen 1954, Thomas 1968,
Naud 1970/ 71 , Arnaud 1973, Malheiro 1976 e César s. d. Todos os autore-s
citam documentos da época, além de fontes secundárias. Como, muitas vezes,
um mesmo documento ou fonte é citado por mais de um autor, dispensamo~
no texto a indicação bibliográfica.
( *)

-
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pecffico para cuidar das relações entre ihdio8 e brancos, ma&
regularmente eram publicadas cartas régias, ordens e recomendações, geralmente para resolver casos isolados, concretos. E nem sempre eram seguidas as orientações papais. Em
1537, por ex.emplo, Dom João III permitiu a escravização
dos índios Caeté, e alguns anos depois, ao tratar das revoltas dos Tupinambá e Tupiniquin, recomendava "a destruirlhes as aldeias e povo.ações, matando, ·cativando e expuls~
do o número que lhe parecer bastante para castigo e exem·
plo", além de enforcar os líderes da revolta. Mais geral, era
em 1558, a recomendação da regente D·o na Catarina ao governador Mém de Sá, de que os índios "não poderão ser
mudados para outros lugares contra sua vontade ... Hei por
bem e mando que todos sejam postos em liberdade, e que
se tirem logo do poder de quaisquer pessoas em cujo poder
estiverem". O governador ignorou a recomendação. E em
1566, Dom Sebastião proibiu o resgate e o cativeiro injusto
dos índios, ordem repetida em 1570, mas que aqui no Brasil
recebeu a seguinte emenda: " . . . salvo aqueles que forem
tomados em guerra lícita . . . e assim serão escravos aqueles
que os índios tomarem em guerras, e os tiverem em seu poder por serem seus contrários, e assim serão escravos os.
que por sua própria vontade se venderem, passando dos 21
ia nos". O motivo alegado era dos mais santos possíveis:
" . . . os gentios têm guerra entre si e se cativam uns aos ou..
tro~, os comem segundo seu costume; e, vendendo-se e resgate,ndo-se, muitos se convertem à Fé, no que h~ muito serviço de Deus".
As cartas régias e ordens tratavam principalmente Q.e
trê~ assuntos: a questão da escravidão, a questão dos aldea.·
mentas e a questão do trabalho indígena.
A escravidão indígena era a mais discutida e . existiam
inúmeras leis a respeito, ora permitindo a escravidão, ora
proibindo-a completamente, ora permitindo que fossem escravizados apenas índios aprisionados em guerras justas,
ora permitindo que os índios fossem escravizados somente
durante um número limitado de anos, ora limitando o número de escravos para cada colono.
Os métodos para a obteção de escravos eram vários.. .
Em primeiro lugar havia o resgate, a aquisição de índios
aprisionados por outros índios em suas guerras intertrtbais.
Como seu destino era serem executados ou devorados, a Coroa portuguesa achava justo que fossem comprados e escra-
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vizado·s , porque só assim suas ndas seriam poupa.elas. Geralmente, estes índios eram considerados escravos durante
a vida toda. Há poucas condenações destes resgates, porque sem escravos indígenas, a economia colonial seria desti·
nada ao fracasso. Em 1570, o resgate foi oficialmente proibido, mas logo· depois, em 1574, foi novamente permitido, por
causa das reclamações dos colbnizadores.
Muitas vezes condenados foram os saltos, praticados por
caçadores de escravos, que os vendiam, aqui ou nos mercados
europeus. A condenação deste tipo· de atividade não era por
motivos humanitários, mas simplesmente porque perturbava
a paz na colõnia. As tribos atingidas pelos salteadores muitas vezes fizeram alianças com os holandeses e franceses. ou
iniciaram guerras sangrentas contra os portugueses.
Tribos que se opusessem ao domírúo português, tratassem mal os padres ou os colonos em geral, impedissem ocomércio livre, fizessem alianças com outras nações ou se comessem uns aos outros, podiam ser combatidos em guerras
justas, e os índios aprisionados nestas guerras também podiam ser vendidos como escravos. Para ser "justa", a guerra precisava de uma permissão dada pelo· governo ou pela
Igreja. Mas não era raro fazer-se guerra antes e procurarlhe a justificação depois. E se a Coroa achava que a guerra
não tinha sido tão "justa", o mal já tinha sido feito. Sabia·
se que os infratores raramente eram punidos.
Se as guerras justas eram uma reação às revoltas indígenas, isto não acontecia com as entradas e bandeiras,, depois também: chamadas descimentos, que eram expedições
militares para capturar escravos no interior. Embora as
bandeiras de São Paulo sejam as mais conhecidas, eram praticadas em todo o Brasil. Visavam obter a mão-de,.óbra neéessária para as atividades econômicas da colôrúa, principalmente quando ainda não havia escravos negros. Thomas
( 1968) calcula que em Porto Seguro, no fim do Século XVI
cada família portuguesa possuía, em média, seis escravos
indígenas. Em São Paulo este número era ainda maior e
em meados do Século XVII havia ali cerca de 4.000 colonizadores e 60.000 escravos indígenas. As bandeiras eram oficialmente aprovadas, de tal modo que ainda hoje os livros
de história descrevem os bandeirantes como verdadeiros heróis, quando, na realidade, eram - pelo menos no início apenas caçadores de escravos que não hesitavam em exterminar tribos inteiras.
1

-
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Apesar dos constantes protestos e reclamações dos jesuítas. a escravidão indígena era praticada em todo o Brar
sil. As vezes eram publicadas leis favoráveis aos índios, mas
·estas leis eram logo revogadas quando os colonos reclamavam e mostravam que elas prejudicavam a economia colonial, e que sem índios não haveria lucros para a Coroa porít uguesa. Leis1 que proibiam qualquer tipo de escravidão
foram publicadas, por exemplo, em 1605 e 1609. E em 1570,
1580, 1595 e 1611 foram editadas leis que permitiam apenas
a escravidão de índios aprisionados em guerras justas. Mas
estas leis eram abertamente desobedecidas ou interpretadas como os colonos bem entendiam.
As questões· dos aldeamentos e do trabalho indígena estâo intimamente relacionadas, porque os aldeamentos ti·
nham dupla finalidade: facilitar a conversão dos índios ao
c1!stianismo e o uso dos índios livres como mão-de-obra para os colonizadores.
, Os primeiros jesuítas desembarcaram no Brasil err1 1549,
junto com o governador geral Tomé de Sousa, trazendo as
recomendações do rei de que "seria grande inconve-niente
os gentios que se tornarem cristãos ·morarem na povoação
dos outros e andarem misturados com eles". Por isto, os jesuítas deveriam separar os índios cristãos e fazer tudo ·para
que eles fossem morar perto das povo·ações portuguesas.
No início os jesuítas parecem ter praticado as missões
volantes, nas próprias aldeias indígetµlS. Mas logo viram que
este método não dava bons resultados e passaram a seguir
as ordens reais. Surgiram assim os primeiros aldeamentos
jesuíticos (no Sul mais conhecidos como "reduções"), aldeias
artificiais, localizadas perto das vilas e fazendas portuguesas
De acordo com as instruções, deveriam ter entre 150 e 300
famílias indígenas. ·Teriam terras próprias, para que os
índios pudessem cuidar de seu sustento e do dos padres.
Nestes aldeamentos se fixavam os índios cristãos, por·
vontade própria ou forçados pelos padres, além de
muitos que neles se refugiavam para escapar dos massacres ou da escravidão pelos portugueses. Isto porque era proibido escravizar índios residentes nos aldeamentos. Entretanto, fugindo deles ou permanecendo fora
deles durante mais de um ano, podiam ser capturados
e escravizados, da mesma forma como os índios do interior.
N-0s aldeamentos os jesuítas exerciam a administração
espiritual, em todos os assuntos referentes à religião, como
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também a administração temporal, em todos os assuntos ci·
vis. Em favor dos aldeamentos deve ser dito que evitavam,
em parte, o genocídio e a e&lravidão de milhares de índios .
Em parte, porque mesmo os jesuítas não puderam evitar sucessivos ataques a aldeamentos. Para sua defesa contra os
portugueses, os jesuítas chegaram até a armar os índios com
armas de fogo. Porém, a administração jesuítica significava
invariavelmente o etnocídio, pois as mil e uma proibições e
prescrições levaram ao fim das culturas indígenas. Os aldeamentos reuniam índios de várias aldeias e, muitas vezes, até
de várias tribos. Na nova vida. sedentária havia hora certa pa·
ra tudo: para acordar, dormir, rezar e trabalhar. Trabalhavam
em atividades estranhas à economia tribal, como serviços
nas oficinas da missão, cuidar de gado, serviços de pedreiro,
carpinteiró, oleiro e outros. Foram impostas novas regras
matrimoniais, de acordo com a moral cristã, que também
proibia as festas e práticas tradicionais. Um quadro "feliz"
das reduções no Sul nos é apresentado pelo padre Lugon.
Em quase cada página de seu livro podem ser encontrados
exemplos do etnocidio jesuítico, que o padre prefere ignorar
ou, o que é mais provável, simplesmente não vê, como não
o viam os jesuítas da época. A vida organizada a modo europeu, a constante fiscalizaç~o pelos padres, as punições severas e os trabalhos forçados, fizeram com que muitos fn..
dios fugissem para o interior.
Por motivos de segurança, uma lei de 1611 recomendava
limitar o número de famílias indígenas a 300, pois maiores
concentrações poderiam constituir um perigo para as pequenas vilas portuguesas. A população normal dos aldeamentos deve, portanto, ter sido em torno de 1000 a 1500 índios.
Excedendo este número. deveria ser fundado um novo aldeamer.:.to. Não sabemos se este conselho era seguido. De qualquer modo, no Rio Grande do Sul, onde trabalhavam jesui·
tas espanhóis, as reduções eram bem maiores. Em 1729 existiam no Rio Grande do Sul sete reduções, das quais a de
São Lourenço contava com 6.215 fndios, São Miguel com
4.710, Santo Angelo com 4.745, São Luiz com 5.984 e São Nicolau com 7 .335. As outras - São João e São Borja - deviam contar com cerca de 4.000 indios (Lugon 1968; sobre
as reduções, veja também Hoornaert 1982). Para a época,
eram verdadeiras cidades, com igreja, praça, escola, hospital
e oficinas. Ainda hoje, as ruínas da igreja de São Miguel são
atração turlstica e muitas cidades modernas devem sua ori·
gem às reduções indígenas.
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Para os colonizadores, a principal função dos aldeamentos era fornecer a mão-de.obra necessária. Há várias leis que
regulamentam o assunto. Em resumo, estas estabeleciam:
(a) que os índios dos aldea.mentos era.m livres; (b) que, por
isso, deviam receber salários, em dinheiro ou em espécie, e
cuja importância às vezes era fixada por lei; (e) que os "índios de administração", como eram chamaé~os estes ·índiosoperários, só podiam trabalhar para os portugueses durante
um período limitado por ano (geralmente 3 a 6 meses) , porque no outro período deviam cuidar de suas roças e do sUStento de suas famílias. Cabia aos jesuítas fiscalizar o cumprimento destas leis, como também fornecer os índios solicitados pelos portugueses. Para os índios este trabalho era
obrigatório. Podiam ser empregados em qualquer serviço.
Também eram recrutados para executar serviços públicos ou
para o serviço militar. Evidentemente, eram obrigados também a trabalhar nas fazendas agropecuárias dos padres, na
construção de igrejas e escolas e em outros serviços qtiais·
quer. Estima-se que para a construção. da igreja da redução
São Miguel, foram necessários mil índios durante dez anos.
Na qualidade de fiscais, os jesuítas constantemente reclamavam à Coroa portuguesa o não cumprimento das leis .
Era comum os índlos não receberem os. salários devidos,
trabalharem além do prazo estipulado ou serem maltrata- .
dos. Os documentos da época deixam claro que o tratamento dado aos "índios de administração" era pior do que o
dos índios escravos. fndios de administração havia semprPi
em abundância e eram praticamente gratuitos; índios escravos custavam dinheiro e eram mais escassos. A fiscalização e as reclamações dos jesuítas desagradavam aos portugueses que, por sua vez, reclamavam ao rei. de Portuga1 de
que os padres estavam prejudicando a economia colonial.
Por isso, várias vezes os jesuítas perderam a administração
temporal dos aldeamentos, que então era confiada a portugueses nomeados para tal fim.
Já em 1566, o rei ordenou a Mém de Sá nomear "capitães" portugueses para os aldeamentos; algo qu~ o governador. anos antes, já tinha feito por conta própria. Mas pouco
depois, os jesuítas retomaram o poder temporal, alegando
que os capitães abusavam dos índios e das índias para serviços particulares. Uma lei de 1596 estabelece, outra vez, que
· "o governador elegerá, com o parecer dos religiosos, o procurador do gentio de cada povoação que servirá até três
anos... Haverá um juiz particular, que será português, e o
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qua.1 conhecerá das causas que o gentio tiver com os mora-

dores ...". E em 1611 novamente a lei fala do capitão do aldeamento, que devia residir n~le com sua mulher e fanúlia.
O que se vê nestes primeiros séculos da colonização. é
uma luta constante entre a Igreja e o Estado, entre os jesuítas e os colonizadores. As vezes venciam os interesses portugi.:.eses, mas geralmente os missionários conseguiam impor
suas exigências. O resultado é um grande número de leis
contraditórias sobre como tratar o índio, leis feitas para serem desobedecidas e isentas de punições. De 1500 a 1750 publicam-se nada menos do que 155 cartas régias, decretos e
leis que regulamentam a política indigenista. Porém, nenhuma delas conseguiu evitar o genocídio e o etnocídio dos
povos indígenas.
b) O período de 1750 a 1900

tJma le.sislação indigenista global só surgiu na segunda metade do Século XVIII. A atitude dos jesuítas em favor
dos índios sempre mais irritava os portugueses, que a ela
atribuiam todos os males da econonúa colonial. Por isso,
Francisco de Mendonça Furtado, ao assumir o governo do
Maranhão, em 1751, recebeu instruções expressas de seu
irmão, o Marquês de Pombal, para acabar de vez com o poder dos jesuítas. Começou a ser preparada a expulsão dos
jesuítas que, finalmente, se verüicou em 1759. Esta expulsão não atingiu as outras ordens e congregações religiosas,
que não criavam tantos problemas para os colonizadores.
A primeira providência de Furtado foi a de elaborar o
"Diretório que se deve observar nas povoações dos índios",
publicado em 1757 e que no ano seguinte se tornou válido
para o Brasil inteiro (Malheiro. 1976; Naud 1971) . Este Diretório, de 95 artigos, tirou aos religiosos a administração
· temporal das aldeias, agora elevadas à categoria de vilas.'
Teoricamente, seriam governadas pelos próprios índios, mas
"como estes pela lastimosa rusticidade e ignorância, com que
até agora foram educados, não tenham a necessária aptidão";
seria em cada vila nomeado um "diretor de índios", um português que devia ser "dotado de bons costumes, zelo, pru.
dência, verdade, ciência e língua". Não tinha poderes para.
dar ordens e para purúr, mas apenas para orientar e advertir. Como salário recebia a sexta parte da produção indígena.
-
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A maiot parte do diretório trata de assuntos econômicos. Há inúmeros conselhos e ordens destinadas a aumentar a produção extrativa -e agrícola dos índios e a evitar abusos no comércio. Nada menos do que dez..artigos tratam do
trabalho forçado dos índios para os portugueses. Resolveuse que somente a metade da população aldeada podia ser
usada para tal fim. e somente durante seis meses por ano.
Enquanto isto, a outra metade cuidaria das roças para seu
sustento. Para o bom funcionamento do sistema, seriam registrados todos os índios com idade entre 13 e 60 anos. Dos
salários, dois terços deviam ser entregues antecipadamente
ao diretor dos índios, que pagaria esta quantia aos índios
após a sua volta, e um terço seria pago diretamente ao índio
pelo empregador, ao terminar o serviço. Isto para evitar a
fuga dos índios e garantir a sua volta aos aldeamentos.
Outros sete artigos tratam elos .dízimos, que daqui em
diante também deveriam ser pagos pelos índios, "para que
Deus Nosso Senhor felicite e abençoe o trabalho dos índios
na cultuz:a de suas terra.5". O dízimo - a décima parte das
colheitas e rendas - era pago pelos católicos ao rei de Portugal e em teoria se destinava -a. manutenção da Igreja. Há
amplas instruções sobre como fazer chegar estes dízimos aos
cofres reais.
•
O diretório ~o estava isento de um certo grau de nacionalismo. Quanto à língua, recomendava o ensino do português, porque "sempre foi máxima ina.J.teravelmente praticada em todas as nações que conquistaram novos domínios,
introduzir logo no~ povos conquistados o seu próprio idioma". Condenava. q~e no Brasil se_tivesse feito Q contrário,
aprendendo os portugueses ·a língua geral indígena, "invenção verdadeiramente abominável '8 diabólica.". Para isso, haveria em cada, aldeamento d'las escolas, "uma para os meninos,, na qual se lhes ensina a doutrina cristã, a ler, escrever e contar na forma que se pratica em todas as escolas das
nações civilizadas; e outra para as meninas, na qual; além
de serem instruídas · na doutrina cristã, se lhes ensinará a
ler, escrever, fiar, faz.ar renda, costura e todos os mais mistérios próprios daquele sexo". ·Também o salário dos professores deveria ser pago pelos próprios índios.
O cuidado com a introdução da língua portuguesa não
terminava ai, mas se estendia também aos nomes: " ... daqui
por diante, todos os indivíduos terão sobrenomes... havendo
grande cuidado nos diretores em lhes introduzir os mesmos
apelidos que os das famílias de Portugal". Até os aldeamen-.
1
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tos deviam receber nomes portugueses.
O diretório considerava indecentes os costumes de andarem nus e terem casas sem divisões internas, nas quais os
índios "vivem como brutos". Por isso recomendava º' uso
do vestuário, principalmente pelas mulheres, e a construção
de casas conforme modelo civilizado. Também era proibida
a compra de aguardente, que só podia ser usada para fins
medicinais e, em viagens longas, pelos remadores das canoas.
Com este Diretório pretendia-se alcançar "aqueles virtuosos e santíssimos fins, que fizeram sempre o objeto da
católica piedade, e da real beneficência dos nossos Augustos
Soberanos, quais são: a dilatação da Fé, a extinção do gentilismo, a propagação do Evangelho~ a civilização dos índios,
o bem comwn dos vassalos. o aumento da agricultura. a iiltrodução do comércio, e finalmente o estabelecimento, a opulência e a total felicidade do Estado". Diante disto não é de
se estranhar que a maior parte dos 95 artigos do Diretório
era contrária aos interesses indígenas. Sujeitos aos diretores
dos aldeamentos e obrigados a trabalhos forçados, passaram,
na prática, a viver num novo tipo de escravidão. Como o salário dos diretores dependia da produção indígena, os índios
' ,eram obrigados a trabalhar em excesso e por qualquer moti·
'vo podiam ser p11nidos.
Durante quarenta anos este Diretório continuou em vi.gor, até ser abolido _por uma carta régia de 1798. Desde então, a legislação indigenista é a mais conf11sa possível e, de
acordo com César: "o modo de tratar os índios divergia de
ano -para ano, de regulamento para regulamento, de região
para região". A política geral é a de extermínio do índio.
Através de leis publicadas entre 1808 e 1811, Dom João VI
ordenou uma guerra aos Botocudo, dando-se, inclusive, um
meio soldo a mais ao comandante que aprisionasse e ma-.
tasse o maior número de índios. Também foi novamente
permitida a escravidão indígena. Qualquer militar que prendesse um índio Botocudo poderia tê-lo como escravo durante quinze anos e pequenos grupos de índios que solicitassem
proteção, poderiam ser entregues aos fazendeiros, aos quâis
deveriam servir durante doze anos, em · troca de sus~nto,
vestuário e ensino religioso, o que equivale à escravidão~ <Arnaud 1973).
Continua, pol'tanto, talvez até pior do que antes, a dominação e exploração dos povos indígenas. Nas palavras de
Malheiro (1976): "O sistema então seguido foi misto, quer
dizer, meios brandos e conciliat.órios, ao mesmo tempo que
-
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a força e o terror; se o fndio não se quizesse sujeitar por beni.,
devia ser reduzido à força contra sua vontade, ou per882u.ido como inimigo a que não se desse quartel, e mesmo destruído, exterminado".
Também a proclamação da Indep~ndênci~, em 1822, não
trouxe nenhuma melhoria para os indios. Afinal de contas,
quando foi dado o grito Hindependência ou Morte", a Inde- .
pendência era apenas para os luso-brasileiros. Para os índios sobrava a Morte.
Nos primeiros anos da Independência, os políticos não
têm tempo ou vontade para pensar na questão indígena. Os
bem intencionados "Apontamentos para a civilização dos ínàios bárbaros do reino do Brasil",. de José Bonüácio de Andrade e Silva, foram simplesmente ignorados. A Constituição de 1824 silencia sobre o assunto. No ano seguinte, o
Imperador mandou fazer um levantamento da situação indígena. Várias províncias encaminharam seus relatórios,
acrescentando, às vezes, sugestões sobre como tratar melhor os índios. Cinco anos mais tarde, em 1831, foram tomadas as primeiras providências, com a revogação das car.
tas régias de Dom João VI e com a concessão de liberdade
para todos os índios, que agora passaram a ser tratados como órfãos CNaud 1971 ).
Poucos anos depois" em 1834, resolveu-se que cada Província cuidaria de seus próprios índios, junto com a .Assembléia Geral e o Governo. Mas só em 1845 o assunto passou
a merecer maior atenção, quando foi publicado o "Regulamento acerca das missões de catequese e civilizae'Ao dos indios", que criou para cada Província um diretor-geral dos
índios, a ser nomeado pelo Imperador, além de um diretor
para cada aldeia. Em 1termos gerais, o Regulamento é se. .
melhante à legislação pombalina do século anterior. Também agora os diretores passaram a abusar Q.os seus cargos,
em benefício próprio, e as leis continuaram a ser desrespeitadas quando prejudicavam os interesses dos brasileiros.
Até a Proclamação da República.. em 1889, pouca coisa_muda. Há muitas leis, mas quase todas de caráter local .e específico e incapazes de por fim ao drama indí.gena.

-
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CAPfTULO

~

O SERVIÇO 08 PROTEÇÃO AOS !NDIOS
a; A origem do SPI

A abolição da escravidão negra, na .s egunda metade do
Século XIX, levou a um aumento da imigração estrangeira
i10 Brasil. Entre 1881 e 1910 entraram quase 2,3 milhões de
imigrantes, principalmente alemães e italianos. Tratava-se
de uma imigração organizada, a cargo de sociedades colonizadoras, que recebiam do governo brasileiro grandes extensões de terras, quase todas situadas no Sul. Na propaganda
que o governo ~azia para atrair estes imigrantes, constava
que se tratava de terras muito férteis, o que de fato eram. O
que não se informava era que estas terras nunca foram ocupadas por brasileiros, pelo fato de serem terras ainda habitadas por índios. No final do Século XIX ·e início do atual,
registraram-se inúmeros conflitos sangrentos entre índios e
colonizadores estrangeiros. Para acabar com a resistência
dos í:p.dios - no ,S ul também chamados "bugres" - os brasileiros, colonos e governos estaduais costumavam contra. tar os serviços de "bugreiros", caçadores profissionais de
índios (Santos 1973) .
Ao mesmo tempo ocorre o desbravamento do interior.
Após a proclamação da República, em 1889, começa a demarcação das fronteiras nacionais. Organiza-se, também, a "Comissão de Linhas Telegráficas e Estrat.égicas de Mato Grosso ao Amazonas", melhor conhecida como a "Comissão Rondon" . No programa estão, ainda, estradas e ferrovias estratégicas, como a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, entre
São Paulo e Corumbá, fronteira com a Bolívia. Na construção desta ferrovia houve problemas com os índios Kaingang.
Um testemunho ocular relata que "eram necessárias duas
turmas: uma apetrechada com os instrumentos de trabalho,
e outra que, de rifle a tiracolo, e com o sistema militar de
sentinelas, a garantia". Ao que um jornal da época acres-
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centava: "aqui o assassínio do índio é uma espécie de SPORT,
chega. a ser mesmo uma divertidíssima caçada para os referidos trabalhadores" (Stauffer 1959).
O novo governo republicano assistia tranquilamente a
tais atrocidades. Totalmente desinteressado pelo destino do
índio, deixou cada Estado encarregado de cuidar, co·m o bem
e11tendia, de seus índios, enquanto os tivesse. Em muitos
Estados isto significava o genocídio.
Em 1908, no XVI Congresso Internacional de Americanistas, em Viena, o naturalista Fric denunciou o genocídio
indígena do Brasil. Logo teve a palavra caçada, por não ser
assunto discutível num congresso cientüico, mas uma questão de ordem moral. Porém, as acusações de Fric se·r iam,
aqui no Brasil respondidas pelo zoólogo alemão Von Ihering, então diretor do Museu Paulista. Com isto, o frustrado debate cientifieo se tornou um debate popular, amplamente discutido na imprensa nacional ( Stauffer 1959).
Von Ihering defendia o ponto de vista que os índios,
como seres inferiores, deviam ser exterminados, a fim de
que seus conterrâneos alemães, seres superiores, pudessem
iniciar e desenvolver suas atividades agrícolas em paz e tranqüilidade. Afirmava que os índios prejudicavam o trabalho
e o progresso do Brasil e que mesmo de índios civilizados
não se podia esperar trabalho sério e constante. Daí porque
os selvagens Kaingang formavam um obstáculo para a colonização do interior e, para solucionar este problema, não
h~via outro meio a não ser o extermínio deles. Exigia, por
isso, uma política indigenista que protegesse o branco contra o índio e falava com desaprovação da "predileção sentimental do brasileiro em fav~r dos índios". Esta p~edileção .
era um obstáculo imenso que devia ser vencido. Levava a ·
mal que os brasileiros se preocupassem com o destino dos
índios e não punissem os "assassihos e criminosos indígenas", perdoando tudo aos "selvagens miseráveis". A seu ver,
as vítimas eram os colonos europeus e os habitantes do interior que trabalhavam para o progresso da cultura. Von Ihering considerava os brancos "a raça vencedora" e os índios
"a raça vencida". Como os índios eram um problema para
os brancos, todas as soluções deveriam beneficiar a estes
(Stauffer 1959).
Felizmente, nem todos pensavam como Von Ihering.
Havia também um grupo de pessoas que pleiteava uma solução pacífica. Reconheciam que os culpados dos conflitos
1

74 -

.

.

.

éra.m ós próprios brancos: " ... quaSê Sempre eles, os índios,
é que são vítimas de traições e falsidades que praticamos;
abusando de nossa posição de raça conquistadora, damo-lhes
razão de sobra para reagirem contra nós ... É tempo,. meus
senhores, de encetar uma campanha decidida e p·a triótica a
favor da raça indigena". E a solução do problema só podia
ser dada pelo Governo: "Sem nenhum exagero sentimental,
o Estado, que é o órgão de direito, pode e deve intervir nas
lutas que se travarem entre a flecha do selvícola e a espingarda do sertanejo" (Melillo e Almeida, citados por Stauffer 1959).
'
Outra voz a favor dos índios fol a de Cândido Mariano
da Silva Rondon, engenheiro militar e geógrafo que, desde
1907, chefiava a já citada Comissão Rondon. Esta erft, na
realidade, também uma expedição científica, com a participação de muitos cientistas, inclusive antropólogos e lingüistas. Trabalhando no interior, em regiões nunca penetradas por brancos, obtiveram uma grande experiência no
tratamento pacífico com índios. Em conferências e publicações, mostrariam aos brasileiros que com os índios pociiam ser mantidas relações amistosas, o que, até então, muitas pessoas consideravam impossível. Provaram, ainÇ-a, que
os índios podem também ser bons, desde que bem tratados.
E, finalmente, ensinaram que o índio não era a figura romântica, o selvagem bom e amável da literatura da época;
que, quando mal tratado, pode também ser agressivo e hostil; que o índio não é um "filho da natur~", com uma aversão natural. a tudo que lembra a civilização, mas que tem
um grande interesse pelos produtos industrializados ocidentais que, de bom grado, incorpora à sua própria cultura (Ribeiro 1959).
'
Finalmente, deve ser destacado o papel da Igreja Positivista Brasileira~ da qual Rondon era adepto, como muitos
intelectuais da época. Para os positivistas, "... as tribos selvagens constituem nações livres... cuja autonomia deve ser
respeitada como se se tr~tasse das nações mais poderosas.
Portanto, é dever dos brasileiros, e dever de honra, dos mais
sagrados, respeitar a autonomia social dessas ingên11~ tribos. não consentindo a mínima violência contra elas, e oferecendo-lhes todos os recursos, materiais, intelectuais, e morais ...". Ao que o antropólogo Roquete Pinto acrescentou:
"Nosso papel social deve ser simplesmente PROTEGER, sem
procurar DIRIGIR nem APROVEITAR essa gente (índio).
Não devemos ter a preocupação de fazê-los cidadãos do Bra·
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sil. Todos entendem que índio é indiõ; bra&leiro é brasileiro. A nação deve ampará-los, e mesmo sustentá-los. Quem
pretender gov~rná-los cairá no êrro funesto e secular; na
melhor das intenções~ deturpará os índios. O programa será
PROTEGER SEM: DIRIGIR, para não perturbar sua evolu·
ção espontânea" CTeixeira Mendes e Roquette Pinto, citados
em Arnaud 1973).
Estas idéias positivistas seriam a base da nova politica
indigenista a ser adotada logo depois. Já em .1906, o Gover·
no tinha criado o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércib, que teria a seu cargo, entre outras ·coisas, a "cate
quese e civilização" dos índios. Porém, nenhuma providên·
eia tinha sido tomada. Agora, diante da pressão da opinião
pública nacional e internacional, o Governo viu-se obrigado
a definir sua posição. Por isso criou em 1910, neste mesmo
Ministério, o Serviço de Proteção aos fndios, nomeando como seu primeiro diretor,. Cândido Mariano da Silva Rondon,
cujos princípios básicos eram os seguintes:
1. As tribos indígenas devem ser respeitadas como po·
vos autónomos, que têm o direito de possuir uma cultura
própria e de escolher o ritmo de seu desenvolvimento, sem
pressões exteriores por motivos políticos, religiosos ou de
outra natureza;
2. Os índios têm o direito à posse das terras que habitam e que são necessárias à sua sobrevivência;
3. Os índios têm direito à assistência pelo governo, não
por motivos de caridade ou como favot, m.a s devido à sua
incapacidade de competir com a sociedade nàcional, dotada
de tecnologia muito superior;
4. Os índios têm os mesmos direitos como qualquer OU·
tro brasileiro, porém na atribuição dos deveres deve ser levada em consideração a condição social em que se encontram (Ribeiro 1959).
Luis Bueno Horta, uma das grandes figuras do SPI, nos
primeiros anos de sua fundação, expressa a finalidade do
órgão nas seguintes palavras: "O Serviço não procura nem
espera transformar o índio, os seus hábitos~ os seus costumes, a sua mentaltdad.e, por uma série de discursos· ou de
lições verbais.. de prescrições, proibições e conselhos. Conta apenas melhorá-lo, proporcionando-lhe os meios, o exemplo e os incentivos indiretos para isso. E de todo esse tra·
balho resulta que o índio torna-se um melhor índio e não
-
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dido a civilização a que pertencia 8em ter conseguido entrar
naquela para onde o queriam levar" (Ribeiro 1962).
Estas palavras otimistas de Horta Barbosa, apesar das
boas intenções, não ·se tornaram realidade e no decorrer do
tempo, sempre ma.i s o SPI se tornou um terrivel fracasso.
b ) O SPI em ação.

O regulamento do SPI consta na Lei n.º 8.072 de 1910
que, com alguns acréscimos, foi aprovada em 1911, pela Lei
n.º 9.214. De 'acordo cotn este regulamento, a assistência ao
índio co,mpreendia: velar pelos direitos dos fndios; garantir
a posse dos territórios indígenas; evitar a invasão das terras
indígenas por ci·vilizados; fazer respeitar a organização interna das tribos e sua cultura; punir os crimes cometidos
contra índios; fiscalizar o tratamento dado aos índios pelos
civilizados; evitar que fossem coagidos a prestar serviços a
particulares e velar pelos contratos feitos com estes; impeàir guerras intertribais e restabelecer a paz; representar os
índios perante as justiças do país e as autoridades locais;
melhorar suas condições materiais de vida; promover a restituição das terras que lhes tinham sido usurpadas; promover a mudança de certas tribos. quando fosse conveniente e
de conformidade com os respectivos chefes; fornecer aos índios instrumentos musicais, ferramentas, instrumentos de
lavoura, máquinas para beneficiar os produtos de suas culturas, os animais domésticos que lhes fore,m úteis e quaisquer recursos que lhes fo,r em necessários; introduzir a pecuária em territórios indígenas; rrúnistrar, sem caráter obrigatório, instrução primária e profissional aos filhos dos índios; proceder ao levantamento da estatística geral dos índios e estudar sua situação atual, seus hábitos e tendências.
Como se vê, trata-se de um amplo programa assisten- .
cial. Infelizmente, pouco disso se tornou realidade. Para
saber o que o SPI fez, basta acrescentar a palavra NÃO na
!rente de quase todos os itens citados acima: não garantiu
a posse das terras indígenas, ·n ão puniu os crimes cometidos
contra os índios, não melhorou suas condições materiais de
vida etc. De fato, criou escolas em muitos postos indígenas,
mas poucos índios aprenderam a ~er e escrever, ou a exercer
alguma pro.fissão . Transferiu muitas tribos do seu habitat
natural para outra região qualquer, sempre qut;?- fosse conveniente para a sociedade brasileira. Introduziu a pecuária
-
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em terras indígenas, mas não transformou os índios em pecuaristas, já que o gado sempre pertencia ao Posto Indígena
e os lucros não revertiam ao índio. Em lugar de promover
a restituição das terras usurpadas:! o SPI passou a usurI)ar
as terras indígenas, utiliz.ando-as para suas próprias atividades econômicas ou arrendando-as a particulares. Não estt1dou a situação dos índios e sua cultura e geralmente também não deixou que outros o fizessem .
\
A única atividade -na qual o SPI se tornou verdadeiro
especialista, e que consta no Art. 14 do regulamento, foi a
de "pacificar" índios hostis aos brancos. Entre as pacificações mais famosas estão as dos Botocudo - 1911, Kaingang
- 1912, Xokleng - 1914, Umotina - 1918, Parintintin - 1922,
Urubu-Kaapor - 1928, Xava.nte - 1946, Kayapó - 1952/53, Txukahamãe - 1953, Parakanã e Asurini - 1962. Por mais heróicas que estas pacificações tenham sido, custando, inclusive,
a. vida de muitos funcionários do SPI, não conseguiram impedir mudanças drásticas na demografia e na cultura indígenas, simplesmente porque os bem intencionados funcionários não sabiam o que fazer depois das P.acificações, além
de quase sempre lhes faltarem os recursos financeiros necessários. Como afirma Santos (1973): "O positivismo e os
ideais humanitários de Rondon e seus companheiros não
eram suficientes para dar resposta imediata ao complexo
problema que se estabelecia sempre que um grupo tribal entrava em contato com representantes da sociedade nacional.
Simultaneamente, os interesses imediatistas dJ:l. sociedade
nacional eram prontamente atendidos sempre que o SPI lograva atrair ao contato pacifico qualquer tribo hostil. A
pacificação representava a eliminação de um grave obstáculo à ocupação de terras virgens. Nesse sentido~ o SPI foi um
órgão criado para atender os interesses da sociedade nacional e não dos indígenas". Também Ribeiro (1970) reconhece este fato, ao dizer que "na verdade, a obra de pacificação
atende mais às necessidades de expansão da sociedade nacional que aos índios. A obra de assistência, esta sim, é que
atenderá às necessidades propriamente indígenas. Todavia,
no campo da assistência e da proteção, o SPI falhou freqüentemente, (não conseguindo) impedir que os índios, depois
de desarmados, (fo~~m) conduzidos a condições de extrema
penúria e que (perdessem), com a autonomia, a alegria de
viver".
Despreparados e sem recursos e poder para dar a devida assistência aos índios após a pacificação, muitos fun-
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cionários do SPI se arrependeram posteriomiente de seu5
atos. Nimuendaju, pacificador dos Parintintin, ao vê-los dizimados por doenças e sem assistência alguma, afirmou que
nunca mais ajudaria a pacíficar uma tribo. E Hoerhan, pacificador dos Xokleng, depois de lhes ter dedicado toda a
sua vida, teve de ouvir deles a seguinte crítica: "Fizeste-nos
descer para junto de ti, só para nos matar com tantas doenças. Antigamente nos matavam à bala.. mas nós também matávamos. Agora, tu nos matas com KOZURRO (gripe), sa·
rampo, malária, coqueluche e outras doenças". Não é de
admirar que Hoerhan depois tenha afirmado que, "se pudesse prever que iria vê-los morrer tão miseravelmente, os teFia deixado na mata; onde ao menos morreriam mais felizes
e defendendo-se de armas na mão dos bugreiros que os as.
saltavam" (Ribeiro 1970; Santos 1973).
Ainda hoje, apesar de quase nada ter mudado nesta si·
tuação, a FUNAI continua a pacificação (agora chamada
"atração") de tribos indígenas hostis, utilizando as mesmas
táticas inventadas pelo SPI e, evidentemente, repetindo os
mesmos erros. Só no ano de 1973, por exemplo, a FUNAI
''atraiu" um grupo Guajá, os Kreen-Akarore e os Avá-Ca·
noeiro, todos um empecilho para a expansão brasileira.
O programa assistencial sofreu algvmas modificações a
partir de 1930, porém uma verdadeira assistência nunca hou·
ve. O res.u ltado final foi funesto para os índios. De acordo
com os cálculos de Ribeiro ( 1970) , dos 230 grupos indígenas existentes em 1900, só sobreviveram 143 em 1957. 011
seja, apesar da proteção e da assistência do SPI, foram exterminados 87 grupos indígenas, quase 40 °10 do total existente em 1900.
e) O fracasso do SPI

Graças ao prestígio de Rondon, não faltaram recursos
financeiro~ nos primeiros anos da existência do SPI. Houve altos e baixos, mas de qualquer forma, de 1915 a 1930 o
orçamento anual cresceu constantemente. Deve-se consid&
rar, ainda, que o número de tribos sob tutela do SPI ainda
era pequeno Todavia, esta situação mudou em 1930, pelo fato de Rondon não ter participado da revolução daquele ano
A partir de então, o orçamento passou a declinar para, em
1955, chegar ao ponto mais baixo, enquanto o número de
tribos a serem assistidas tinha aumentado (Ribeiro 1962) .
Nesta época, segundo Arnaud (1973 ), "os salários foram fi1
'
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cando tão baixos que, no ano de 1957 ... wn braçal do SPl já
precisava trabalhar seis meses para ganhar um salário-minimo e, um encarregado de posto, dois meses e meio". Acrescenta-se a isto, ainda, que normalmente as verbas chegavam
com muito atraso. Não é de estranhar que, diante disto, os
encarregados dos postos indígenas começassem a explorar
os índios e as terras destes, em proveito próprio, para completar salários, da mesma forma como outrora fizeram os
diretores de índios.
O que sempre faltou ao SPI foram profissionais capacitados. Hoje em dia, os antropólogos são as pessoas indicadas para ORIENTAR a assistência ao índio, para orientar
os trabalhos práticos de agrõnomos, médicos, educadores,
administradores e outros técnicos. Entretanto, quase sempre faltaram ao SPI não somente os antropólogos, como também os técnicos.
Quando o SPI foi criado, a antropologia era uma ciên·
eia ainda jovem e puramente teórica, sem utilidade prática
alguma . Só por volta de 1940 começou a se desenvolver a
antropologia aplicada, principalmente no México e nos Estados Unidos. Mas, ainda levaria muito tempo para este
tipo de antropologia ser conhecido e reconhecido no Brasil.
Só agora, alguns cursos de pós-graduação em antropologia
começam a incluir a disciplina antropologia aplicada em seus
currículos. Por causa do desenvolvimento tardio da antro"'
pologia no Brasil e de seu caráter quase que exclusivamente
teórico, o SPI, salvo raríssimas exceções, sempre teve que
trabalhar sem antropólogos e apenas com· amad.qres., sem o
devido preparo científico e profissional pe,ra sua düicil tarefa e, muitas vezes, também sem o idealismo necessário.
Já em 1962, Baldus co·m parava os funcionários do SPI
com "cirurgiões que nunca ouviram falar em anatomia e
nunca tiveram bisturi na mão. Ignoram corpo e alma de
seus "protegidos" por não serem nem médicos nem etnólogos. Não tendo aprendido a vencer os próprios preconceitos etnocêntricos, fecham-se num complexo de superioridade que, no melhor dos casos, os deixa considerar os índios,
ao modo dos missionários, como "crianças". Assim, o encarreg~do de um Posto não consegue ambientar-se e se não é
levado e elevado por algum ideal religioso ou científico, facilmente chega a cobiçar dinheiro ou entregar-se à bebida".
Que a situação tenha chegado a tal ponto, deve-se, in- ·
clusive, às mudanças constantes do SPI de um ministério
-
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,para outro e à crescente burocrattraçlo do órpo. Em 1&30,
o SPI passou para o Minist.ério do Trabalho, Indllstria e
Comércio, embora fossem mantidos os re111Jarnentos anteriores. Já em 1934 foi tr~ferido para o Ministério da Guer.
ra e foi estabelecido que os cargos de direção deveriam ser
•providos, de preferência, por oficiais da ativa. ou reformados", não importando se eles se interessassem pelo destino
do índio, se tivessem ou não conhecimento sobre a sit11ação
do índio. Pensava-se transformar os fndios nwna espécie
de guardas de fronteiras e 11sar suas aldeias como pontos
estratégicos para o abastecimento do exército. Para isto, "o
Ministério da Guerra fica autofi,zado a rever a. legislação vigente para o SPI, adaptando-a melhor aos interesses da nacionalização e defesa das fronteiras". Em 1936, o SPI pas·
sou a ser um órgão da Inspetoria Especi$1 de Fronteiras. Aos
.fndios deviam ser ensinados todos os deveres cívicos, inclusive "e.xercicios físicos em geral e especialmente militares",
além de "educação moral e oívtca". Mudava, portanto, não
somente a direção do SPI, ~também a sua filosofia .
.
Felizmente; os índios escaparam deste serviço militar,
porque com a Segunda Guerra Mundial, as fronteiras a defender seriam outras. Assim, em 1939, o SPJ volta para o
Ministério da Agricultura, porque de repente alguém descobriu "que o problema da proteção aos índios se acha intimamente ligado à questão de colonização, pois se trata, do
ponto de vista material, de orientar e interessar os indigenas no cultivo do solo, para que se tomem úteis ao pais e
possam col~borar com as pop~ações civilizadas que se dedicam às atividades agrícolas".' Ou seja, agora a meta era
transformar os índios em mão-de-obra rural .
. Por ca11sa de tudo isto, diz Ribeiro (1970):- "dentro de
poucos anos. vê-se o Serviço invadido ... por burocratas incapazes de compreender e de se identificar ideologicamente
com a obra a que se ligavam. Nestas condições, os postos
vão · sendo entregues a agentes recrutados a esmo, inteiramente despreparados para as tarefas que são chamados a
desempenhar e dirigidos por funcionários citadinos que en.
tendem menos ainda do problema indigena, Só atentos a
normas burocráticas formais, freqüentemente inaplicáveis a
uma atividade singular como a proteção aos índios".
- · Entende-se, assim, porque, em 1969, o jornalista Queiroz
Campos, primeiro presidente da Fundação Nacional do tndio, afirmou ter herdado do .S PI mais de 500 funcionários
-
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"pouco habilitados. para a missão e muitos escolhidos por
critérios políticos". Não há informações sobre o número de
funcionários q,1alificados herdados do SPI, nem ficou claro
porque a presidência da FUNAI foi entregue a um jornàlista.
Na década de 60 muitos funcionários do SPI foram acusados de corrupção, apropriação indevida de bens e terras
indígenas, maltrato de índios, prisão de índios em cárceres
privados e muitos outros crimes que foram investigados e
comprovados por uma comissão parlamentar de inquérito.
É de um dos membros desta comissão a frase que "o difícil
não é apurar os criminosos do .S PI, mas sim, seus inocentes". A comi.ssão reuniu milhares de páginas sobre crimes
cometidos contra os índios. Entretanto, o processo "se perdeu", não se sabe quando nem como. Não há informações
sobre funcionários do SPI punidos por seus crimes contra
os índios.
Apesar disto, os fatos ficaram conhecidos no exterior,
onde se iniciou uma violenta campanha contra a política indigenista brasileira. Diante disto, para salvar as aparências, o
governo brasileiro se viu obrigado a extinguir o SPI que, em
1967, foi substituído pela Fundação Nacional do fndio. E
com esta mudança de nome inicia outro capítulo da tragédia indígena.

'
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CAPfTULO 7

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO li)
a) A FUNAI

e a tutela política.

A Fundação Nacional do fndio foi criada pela Lei n.º
5.371, de 1967, que lhe atribui "os poderes de representação
ou assistência jurídica inerente ao regime tutelar do índio".
No novo Estatuto da FUNAI, de 1980, o órgão passa, inclusive, a ter como primeira finalidade "exercer, em nome da
União, a tutela dos índios e das comunidades indígenas ainda, não integradas à comunhão nacional".
Ninguém pode criticar a FUNAI por ter como primeira
finalidade a tutela do índio. Afinal de contas, segundo o
Novo Dicionário Aurélio, TUTOR significa PROTETOR, DEFENSOR. Mas - como a FUNAI aparentemente desconhece
este significado, tomamos a liberdade de transcrever aqui
uma explicação mais· 1onga e mais clara do termo:
''No direito civil, a tutela tem como justificativa a defe.sa dos direitos dos incapazes. A incapacidade se distingue
em absoluta e relativa. Na incapacidade absoluta, Q tutor
manifesta a vontade em nome do tutelado. isto é, o substitui. :Elnquanto na incapacidade relativa, a manifestação de
vontade é do tutelado, assistido pelo tutor. O código civil
define o índio como relativamente incapaz. Não cabe, portanto, ao tutor substituir a manifestação de vontade do tutelado, mas apenas assistí-lo. A finalidade da tutela é garantir a liberdade e não cerceá-la. Ao tutor cabe então defender intransigentemente os direi~s e os interesses dos povos indígenas definidos pelas próprias comunidades indígenas, de acordo com seus padrões de organização. O papel
fundamental do tutor é preservar liberdade para a expressão da manifestação de vontade do tutelado. Não cabe ao
tutor mediar os interesses conflitantes de índios e não-índios,
mas ao contrário, identificar-se integralmente com· os interesses dos· povos que defende. O instituto da tutela pressu- ,
-
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põe identidade de interesSé entre tutor e tutelado" (Santos:
1981) .

Se a FUNAI fizesse isto,. sua tutela seria benéfica para
os índios. Infelizmente, a realidade é outra. Em primeiro
lugar, a FUNAI nega às Nações Indígenas o direito de autogoverno e, além disto, o direito elementar de opinar sobre
seu próprio destino. Tratando os índios como crianças grandes, a FUNAI não costuma perguntar o que acham da politica indigenista, que simplesmente lhes é imposta, e não acei. ta criticas nem ouve sugestões.
Por exemplo, quando os Kreen-Ak.arore, depois de consultados por um antropólogoJ resolveram não aceitar sua
t:tansferência para o Parque Nacional do Xingu,. o sertan;is..
ta Orlando Villas Boas afirmou: "realizar prebiscito entre
indios só não chega a · ser ridículo porque na verdade constitui mais uma violência, desta vez em~ nome da etnologia,
contra essa tribo recém-atraída. O índio pode e dev~ decidir
~eus passos, em questões internas, logo após o contato com
nossa civilização, NUNCA SEU DESTINO. PlebiscitQ numa
nação indígena, em questão de tamanha magnitude, é, portanto, ridfculo e tristeinent.e trágico" (citado elm Beltrão
1977·). Estas-palavras traduzem com bastante clareza a atitude paternalista e colonialista do senhor Villas Boas e da
FUNAI, que se reservam o direito de decidir sqbre o destino
de. nações indígenas, sem ouvi-las e mesmo contra a vontade
declarada· delas. É este, na prática, o "respeito à pessoa do
índio e às instituições e comunidades tribais", que a FUNAI
afirma ser um dos seus princípios básicos. Tutelar seria .então: resolver para os índios - mesmo quando adultos -o que é bom ou ruim p~ra eles, e não ouvir e não respeitar
a opinião e a vontade deles.
Ao mesmo tempo que considera os índios incapazes de
pensar, de ter opinião própria, de decidir e de se auto-governar, a FUNAI faz todo o possível para acabar com as lideranças tradicionais e impede que surjam novos lideres, capazes de conduzir seu pow:> a um destino melhor. Foi o que
aconteceu~ por exemplo, com os Potiguarã., onde a FUNAI
eliminou a chefia tradicional e nomeou seu próprio chefe,
inclusive com direito à aposentadoria após 35 anos de submissão à FUNAI. Enquanto isto, novas lideranças que eventualmente surjam são seve~ente pwlidas e perseguidas. ,
Também entre os Kaingang, no Sul, a FUNAI usa os
chefes indígenas contra seu próprio povo, fornecendo-lhes,
-
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inclusive, o aparato policial necessário para isto. E~ta policia indígena, em teoria deveria, proteger a reserva indigena
contra os invasores. mas na prática é usada pelo encarregado do Posto como instrumento de dominação, conforme denuncia a antropólop Helm ( 1977): "o cacique... dispõe de
uma polícia indígena, que obedece suas ordens. Supervisiona os serviços dos índios e prende os que desrespeitam as
autoridades e cómetem infrações... As penalidades variam
desde o individuo ter de realizar serviços para o Posto, ou
pagar em dias de trabalho... O cacique é o elemento media.dor entre os índios e o chefe (encarregado) do Posto. Este
dá as ordens ao cacique, que transmite à comunidade. o·
(encarregado) não prentle -OU bate nos índios. Somente o
cacique assim procede... Hoje os administradores já perceberam que devem usar o cacique para tratar diretamente
r:om os índios e este se serve da polícia indígena para "manter a ordem" no Posto ... (0 cacique) é o fiel cwnpridor das
ordens do chefe... Aqueles índios que ocupam posições de
de.staque na estrutura de poder, como o cacique e a policia
indígena, recebem sempre uma porcentagem maior pelos
serviços feitos no P.I.".
Desnecessário dizer que o cacique e os policiais indigenas são escollµdos pelo encarregado do Posto e não pelos
índios. Os Potiguara e os Kaingang não são exceções.. Nomear chefes tribais e 11sá-los em proveito da FUNAI (e, portanto., da sociedade nacional) é prática comum em .quase todos os Postos Indígenas do Brasil. Tutelar significa: não
respeitar o direito do índio de .escolher seus próprios líderes, acabar com as lideranças tradicionais que ainda exis.
tem, perseguir e punir novos lideres indígenas e nomear ..
como líderes, indivíduos submissos à FUNAI e traidores de
seu povo.
Em 1980, a FUNAI proibiu ao xavante Mário Jurona de
viajar a Holanda, para participar do IV Tribunal Russell
que, entre outras coisas, julgaria a política indigenista brasileira. A imprensa nacional deu ao fato o devido destaque,
mas não falou de um fato bem mais grave, que é a falta de
liberdade do índio para viajar dentro do próprio Brasil. Desde que o CIMI começou ~ organizar as Assembléias de Lideres Indígenas, a partir de 1974 muitos índios foram impedidos pela FUNAI de participar delas. E mesmo quando
não se trata de assembléias, o índio não pode andar neste
Brasil onde e quando quiser. Pires e Ramos ( 1980) informam que entre os Kaingang: "A FUNAI controla as saídas
1
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dos índios do Posto, através de wn mecanismo conhecido
como "portaria", que é a autorização concedida pelo chefe
do Posto, que permite aos índios se ausentar da reserva...
Na prática (a portaria) se transforma em instrumento de
vital controle das idas e vindas dos índios. Se estes viajarem de um Posto a outro sem esta portaria estarão sujeitos
a serem presos, tanto no Posto de ciestino.. como ao retomai-em ao Posto de origem. Esse mesn10 poder se manifesta ain·
da na possibilidade de transferência para outro lugar de índios que criam problemas para o Chefe (encarregado) do
Posto. Durante nossa pesquisa, cinco Kaingang e onze Guarani foram detidos na cadeia do Posto".
Assim · sendo, tutelar é : não p,e rmitir aos índios que
saiam dos postos indígenas - que neste caso mereceriam
antes o nome de guetos indígenas - e prender aqueles que
tenham a ousadia de entrar em contato com outros índios,
de visitar os seus parentes ou de participar de reuniões intertribais.
A expulsão de índios também não é novidade. Em 1970,
a atitude do encarregado do Posto Indígena de Mangueirinha "levou quarenta das cinquenta e quatro famílias Kaingang, ali residentes, a abandonar a reserva, fugindo ou sendo transferidos para outros postos, sob o pretexto de "perturbação da ordem e rebeldia"' (Pires e Ramos 1980). E,
alguns anos antes, em 1968, Santos (1973) registrou o mesmo fenômeno entre os Xokleng, de Santa Catarina: "O encarregado propôs e obteve 'autorização da Delegacia da FUNAI em Curitiba para "transferir" alguns índios que "estavam criando problemas para sua administração". A "transferência" foi feita para postos do Paraná. Entretanto, não
saíram de Duque ·d e Caxias apenas os cinco "indesejáveis",
no dizer do chefe do Posto. Saíram quase quarenta pessoas,
integrantes das famllias de cada um dos indivíduos atingidos. E quando foi por nós criticado pela prática de uma punição absurda, o encarregado ainda se justüicou dizendo que
"os que saíram não eram boa coisa, pois foram atrás de uns
malandros'".
Temos assim mais ·um significado da palavra "tutelar",
ou seja: deportar índios, expulsá-los das terras onde nasceram, onde vivem seus parentes e onde estão enterrados seua
mortos, quando são um obstáculo para a FUNAI, critican>
sua atuação ou não obedecem às suas ordens. ·
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b) A FUNAI e a tutela económica

Segundo o já citado Estatuto da FUNAI (Decreto n.
84.638 / 80, que não deve ser confundido com o Dtatuto do
índio, Lei n .º 6.00'l/ 73), esta deve "gerir o patrimônio indígena, visando sua conservação, ampliação e valorização".
Esta função é mais amplamente tratada no Art. 24, do mesmo Estatuto, que reza: "O Patrimônio Indígena será administrado pela Fundação (Nacional do fndio) ... tendo em vista os seguintes objetivos: I - emancipação econômica das
tribos; II - acréscimo do patrimônio rentável; III - cuateio dos serviços de assistência ao índio".
Para uma melhor compreensão do que segue, vejamos.
antes, três conceitos da legislação indigenista:
1) PATRIMONIO INDfGENA - são todas as terras dos
índios,. o usufruto das riquezas ·naturais destas terras e os
bens imóveis e móveis adquiridos pelos índios a qualquer
título. Embora os próprios índios sejam titulares deste patrimônio, sua gestão cabe à FUNAI, pelo menos enquanto
este órgão tutelar considerar ~ índios incapazes para isto
(e não há nenhum caso conhecido de um grupo indígena
considerado. pela FUNAI, capaz de administrar seu próprio
património).
2 ) RENDA INDtGENA - é todo o lucro obtido com o
que é produzido nos Postos Indígenas. Preferencialm~te
(mas não necessariamente) deve ser reaplicada em atividaµes rentáveis, ou utilizadá para a assistência do índio, principalmente na comunidade que produziu o lucro.
3 ) . PATRIMONIO DA FUNAI - são todos os recursos
materiais e financeiros obtidos pelo órgão, através de dotações governamentais,. subvenções, auxílios, doações e, para
não esquecer, o. dízimo da renda líquida anual do patrimônio indígena.
Regularmente a FUNAI anuncia grandes projetos .econômicos, deixando sempre subentendido que os beneficiados serão, evidentemente, os próprios índios. Um exemplo
recente disto são as palavras do coronel Nobre de Veiga,
presidente da FUNAI: "Acho que estamos fazendo um trabalho sério. Este ano mesmo ( 1980), nós distribuímos 300
milhões de cruzeiros para projetos. Os chefes dos postos
vão às comunidades e perguntam: o que vocês gostariam de .
ter aqui? Equipamentos para aumentar a produção agrícola? Escolas? Agua encanada.? Luz? (VEJA n .º 642). Os an0
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tropólogos ainda não descobrir&m que chefes são estes e à
realidade por eles observada e denunciada é bem diferente.
Em praticamente todos os postos indígenas, a FUNAI
tenta explorar as terras em proveito próprio, ou seja. para
aumentar o Patrimônio da FUNAI. Todos os pi;ojetos são
elaborados neste sentido e. não para aumentar o Patrimômo
Indígena. nitre os Potiguai-a, o Posto possuia mais de cem
cabeças de gado que ocupavam as melhores pastagens da
reserva. O rebanho só foi vendido porque não dava mais
lucro. O Posto possui ainda algqns milhares de coque~ros e
arrenda terras a não-índios. Para evitar a derrubada de vários dos seus próprios coqueiros, os Potiguara não queriam
luz elétrica, mas,. tiveram que ac.eitar, já que o Posto a.Ssim
exiiia. Há tempo, os Potiguara reclamam por melhores escolas, por máquinas agrícolas, adubos e inseticidas, um caminhão para o transporte de sua produção .a gric$, mas para tudo isto o encarregado parece surdo. Entretanto, a renda do Posto Indígena Potiguara é uma ninharia quando comparada com a de outros Postos.
Na Ilha do Bananal. desde 19.6 9, a FUNAI- êobra uma
"taxa de ocupação" . aos invasores das terras Karajá. E111
1980, esta ta.xa era 10 cruzeiros pór metro .de cerca, 20 po..r
metro quadrado de área e 480 cruzeiros por cabeça de gado.
Como há cerca de 14.000 in.vasores e cerca de 150.000 cabeças de gado na Ilha, pode-se imaginar os lucros fabulosos
para a FUNAI. Que este dinheiro não vai parar nas mãos
dos Karajá, mostram as palavras de Martins <197&): " ... no
final do século passado, o grupo Karajá somava pelo menos
30.000 índios. Hoje está reduzido a 300 silvícolas, muitos dos
quais transformados em grupos de desagregados sociais, an·
tregues à bebida e à mendiclncia".
Um dos pecuaristas é a própria FUNAI. Em 1973, ela
se referia, especific.a.mente, a três dos seus projetos agropecuários em áreas Indígenas, a saber: 1) na Fazenda São Mar·
cos, em Roraima, com 4.000 cabeças de gado e com possilldade de expansão até 20.000 cabeças; 2) na Ilha do Bananal,
com 3.500 cabeças e capacidade futura para 200.000 cabeças;
3) Projeto Bodoquena, no Mato Grosso, com 1.500 cabeças e
capacidade para 100.000 cabeças de gado. Falando destes
projetos em terras indígenas, a FUNAI informa que "embora (estes projetos) tenham finalidade econômica, funcionam
como verdadeiras escolas de capacitação de mão-de-obra
nas comunidades" <Informativo FUNAI 8). No máximo for·
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inà.-8e, portanto. ~ão-cie-obra barata pá.rà á. popUÍação regt0nal, inclU$ive para os invasores de terras indígenas, mas nun·
ca futuros fazendeiros ou pecuaristas indígenas. '
A FUNAI cita, ainda,. quatro projetos de trigo e soja no
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e outro de rizicultura.
tainbém na Ilha do Bananal. No Pará, acrescenta-se a isto
a coleta da castanha-do-para, em dez postos indígenas, vendendo os índios sua produção diretamente à FUNAI. Esta
justifica sua atitude, dizendo que EXPLORA os índios MENOS do que os intermediários tradicionais (Boletim Ipformativo FUNAI 8).
Já na década de 60, Cardoso .de Oliveira ( 1966) encontrou uma situação idêntica entre os Terêna; Arnaud ( 1969)
entre os Palikur e Galibi, e I.as Casas (1964) no rio Tapajós,
onde os Postos Indígenas se dedicavam quase que exclusivamente à exploração da borracha, da mesma forma que qualquer outro latifundiário, utilizando, em lugar de brancos, os
índios como mão-de-obra. Os Postos Indígenas se transformam deste modo em empresas autônomas e economicamente. autosuficientes, sejam fazendas agrícolas ou pecuárias,
seringais, ca.Stanhais, madeireiras ou outras. Nestas, o índio não trabalha como produtor autônomo, mas como mão·de-obra barata ou gratuita a serviço dos Postos Indígenas.
A exploração da terra e da mão-de-obra indígenas parece ser pior na região Sul, onde a FUNAI cobiça, principalmente, os recursos florestais, nos postos · dos índios Guarani, Xokleng e Kaingang. Somente em ma;deira, a FUNAI es.
perava obter, em 1978, pouco mais de 23 milhões de cruzeiros, mas, diz Santos (1975, 1979): "projetando-se a preços
reais, vigentes na região, este valor passará para o dobro
pelo menos". E, falando dos Kaingang, as antropólogas Pi·
res e Ramos ('1980) informam: "Atualmente, existe uma outra ameaça contra as terras desses índios, desta vez sob a
responsabilidade do próprio órgão encarregado de zel~ pelos intéresse$ indígenas. O Departamento Geral do Patrimõnio Indígena (DGPI), uma das divisões da FUNAI, já ln$ta~
lou no Posto uma serraria de enormes dimensões, .destinada
a suprir as necessidades em madeira da construção da represa hidrelétrica de Itaipu. Na área desmatada pela serra.ria será implantado, então, um projeto agrícola, o que tornará o ..Posto Indígena Mangueirinha, nas palavras do diretor daquele departamento, 'um posto modelo'. No entanto,
os próprios indios fazem questão de ressaltar que eles não
-89-

foram consultados sobre se queriam ou não que sua reserva.
fosse transformada em 'modelo"'.
Além disto, o encarregado do Posto proíbe aos índios o
corte de pinheiros, a venda de pinhão e erva-mate, que são
considerados patrimônio exclusivo do DGPI, decide se os
índios podem ou não trabalhar a serviço da população regional, determina a quantidade da produção indígena que
deve ser estocada e a que pode ser vendida. Ou seja, trata
os índios como uns completos imbecis, que não sabem cuidar de seu próprio destino, além de explorá-los quando ou
na medida do possível (Pires e Ramos 1980).
Outros tantos exemplos poderiam ser citados. Em todos estes casos, os lucros obtidos através da exploração do
índio e suas terras, são enviados a Brasília, onde não engordam o Patrimônio ou a Renda Indígenas, mas, exclusivamente, o Patrirnônio da FUNAI. Uma parcela míni.m a é usada para pagar a sempre precária assistência ao índio (ou
seja~ o índio paga a própria assistência), outra parte maior
é reinvestida em novos projetos para gerar novos lucros pa·
ra a FUNAI (os 300 milhões a que se referia Nobre de Veiga em 1980), e o restante passa a ser usado para "fins diversos", ou, como a FUNAI prefere dizer, para "investimentos não especificados", o que inclui o pagamento de salários
a funcionários não indígenas.
·
A FUNAI não costuma divulgar info,r mações financeiras. Mas, através de denúnciss do médico Sadock Freitas,
em 1973, quando renunciou à chefia do Departamento de
Operações da FUNAI, sabemos que naquele ano o orçamento mensal do órgão era de pouco mais de um milhão de
cruzeiros, dos quais a metade era gasta com os 216 funcionários não-indígenas existentes em Brasília (existentes não
significa 'trabalhando'). Em Brasília, a FUNAI dispunha de
22 carros e planejava comprar mais alguns, enquanto muitos postos indígenas no interior não possuíam nenhum transporte motorizado. Foram gastos 350 .000 ·c ruzeiros com a ,
compra de equipamentos para os escritórios em Brasília,
enquanto, no mesmo ano, foi autorizada a compra de 20 latas de leite em pó para, durante um trimestre, atender a
26 postos indígenas da 4.ª Delegacia Regional, com uma po·
pulação superior a 8 .000 índios (Miller 1977).
Vimos, aissim, que a palavra tutelar, quando usada pela FUNAI no contexto econômico, significa: a) explorar os
índios como mão-de-obra gratúita ou barata; b) explorar
-

90 -

.

.

as terras indígenas~ através de projetos eçonômicos próprios,
ou arrendando-as a terceiros; e) usar os lucros obtidos às
custas dos índios para pagar os salários de funcionários,
comprar material para os escritórios centrais ou regionais
e, se sobrar alguma coisa, o que normalmente não é o caso, d) usar estes lucros para pagar a "assistência" ao índio
e) A FUNAI e a ass'!stência ao índio

Não dispomos de informações sobre o número de médicos, sanitaristas, nutricionistas, educadores, agrônomos..
veterinários e outros profissionais de- formação científica
contratados pela FUNAI. Se existam, será na sede em Brasília ou nas Delegacias Regionais, provavelmente ocupados
com trabalhos burocráticos. Dificilmente são vistos trabalhando nos Postos Indígenas.
Deste modo, a assistência ao índio cabe, na prática, aos
encarregados dos Postos Indígenas~ normalmente recrutaâos entre a população urbana não-especializada, ou entre os
familiares e amigos de pessoas influentes. Lembramos que,
em 1969, o então presidente da FUNAI falava de 500 funcionários "pouco habilitados para a missão e muitos escolhidos por critérios políticos".
Não é raro os antropólogos encontrarem nos postos indígenas encarregados semi..analfabetos e sem nenhwn interesse na causa indígena. Muitos deles freqüentaram, obrigatoriamente, um cursinho de indigenismo, organizado pela FUNAI, mas somente para receber melhores salários. Entretanto, um simples cursinho de algumas semanas de duração não transforma alguém num especialista em assistência indígena, por melhor que seja sua vontade. Por isso,
não é exagero dizer que praticamente todos os encarregados continuam despreparados para suas tarefas assistenciais.
Falando da assistência no Posto Indígena Potiguara,
escrevemos, em 1975: "Houve um pequeno período no qual
a FUNAI forneceu um caminhão. Motorizou-se a casa-de.farinha... e concertou-se o telhado da escola. Uma garagem
foi transformada em posto médico, mas que até hoje continua praticamente vazio, como o posto médico em São
Francisco. E, anualmente, são sacrificados dois bois ... São
estes os únicos fatos dignos de nota. Esquecemos de mencionar que foram .encaminhados alguns milhares de ofícios,

...
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preenchidos outros tantos fonn11tãrtos e diariamente há
dUBIS v~ comunicação radtofônica com a III Delegacia Regional do Recite, para que a FUNAI fique atualizada sobre
os problemas locais".
No Sul .. a situação não é muito düerente. Segundo San·
tos ( 1975); "as atividades da maioria dos funcionários engajados nos Postos são as de solucionar pequenos problemas imediatos: curar um doente, atµeiliar ·alguma viúval
. doar alguma ferramenta, fa?..er a escola funcionar no tem·
po minimo previsto ou atender às solicitações da bur<;>cra·
eia, com o preenchimento de fichas, atestados ou relatórios".
No Posto Indígena Potiguara, dos mais de dez encar- .'
regados que conhecemos desde 1969, pelo menos um era
realment.e bem int.encionado. Por isso não conseguiu ficar
muito tempo. Para a FUNAI, estes. idealistas devem ser indivfduos incômodos que só vivem reclamando e solicitando mais recursos financeiros e materiais. Vidal <1977) en·
controu um destes no Posto Indígena dos Xikrin: " ... realizador, tomou várias iniciativas, estabeleceu o Posto, fez
planos para uma enfermaria, comunicava-se diariamente com
Belém, sempre surgia com novas idéias para melhorar isto
ou aquilo e sentia-se no dever de conscientizar os índios sobre os perigos que mais cedo ou mais tat"de t.eriam que enfrentar. As iniciativas do chefe do posto, porém, não recebiam o devido apoio da II DR que até agora não soube aproveitar estes jovens indigenistas, muitos com curso superior,
deixandO-OS afastados da esfera das decisões, sem a mini.ma
capacidade de orientá-los nas s11as tarefas".0

Depois de algum tempo, este encarregado pediu transferência para outro posto.. onde deve ter recomeçado tudo,
outra vez sem sucesso. Sem apoio moral dos seus superiores nas Delegacias Regionais., sem apoio financeiro e material, os encarregados só podem transformar-se em· especialistas em promessas. Um índio Xokleng se quei,xou ao antropólogo Santos ( 1973) com as seguintes palavras: "Como
tá não dá. Não adianta tê posto. Não adianta tê chefe de
índio. Ele não fais nada. Não dá nada. Só pr<;>mete. Só promete. Eu penso, mais prá que promete? Prá que diz que
f~is càsa? Fais roça? Ajuda o índio? Se ele não tem, não
... pode, prá que promete? Eu não entendo isso. Melho:r seria dizer que não dá. Que não tem. Que vende. Aí o índio
sabia o que fazer. Mas não. Promet.e, promete. E nada. O
-
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índio fica esperando. Não sabe mais. se vaie acreditar. Eu
- acredi't.o mais...
. ,, .
J'á nao
. Entretanto, para a FUNAI as promessas passam a fa..
zer parte da assistência ao índio) por sinal a parte mais
barata; porque não custa nada. Ao mesmo tempo, talvez seja a melhor tática para manter os índios calmos, pelo menos temporariamente. A resposta à pergunta do índio acima, "prá que promete?", é dada numa carta que nos escreveu o já citado encarregado do Posto Indígena Potiguara:
"As coisas por aqui, sempre naquela base do 'espera' ou do
'acontecer'. Nada este ano pude fazer para atenuar as dificuldades daqui. Parece até que as mesmas estão aumentanclo. Sabe professor: a gente tem que mudar sempre de
Posto. o. pessoal satura de tanto esperar da gente. Então,
os chefes de Postos devem mudar. Pelo menos no irúcio,
os novos chefes alimentam esperanças junto à população de
dias melhores. Depois ... precisa mudar".
De tudo isto, o problema mais grave não é que a assistência ao índio seja praticamente nula, porque ·os índios
já se acostumaram a viver de .promessas e de esperanças de
dias melhores. O pior é que o próprio índio paga - e paga
caríssimo - por algo que não recebe. Já nos referimos acima aos lucros fabulosos obtidos pela FUNAI às custas da
mão-de-obra e das terras indigenas e que são enviados diretamente para a conta bancári~ da sede em Brasília. Somente uma análise mais detalhada da verdadeira sit11ação
financeira da FUNAI - e não daquela que o órgão apresenta oficialmente - poderia mostrar se é a FUNAI que
está assistindo aos indios ou se são os índios que estão
assistindo à 'FUNAI.
11

-
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CAPíTULO 8

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO lll)
a) A FUNAI e a pesquisa científica.

Não pode haver assistência eficaz se esta não for baseada em conhecimentos cie·n tificos. Dai porque a FUNAI,
ao ser criada, também foi encarregada de "promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre o índio e os grupos saciai~ indígenas", ao que, em 1980, seria
acrescentado: "visando à preservação das culturas e à adequação dos programas assistenciais".
É um fato internacionalmente reconhecido que antropólogos e administradores raras vezes se d.ã o bem. Et no caso
da FUNAI, acontece que os cientistas especializados em pesquisar sociedades tribais e camponesas, são, infelizmente, os
tais antropólogos ( às vezes também chamados etnólogos
ou etnógrafos, e pelos funcionários da FUNAI ainda de outras coisas). Inevitável, portanto, alguma hostilidade entre
ambas as partes. Não é aqui o lugar para analisar amplamente as causas deste fenômeno curioso. Em resumo: os antropólogos não gostam da FUNAI, porque condenam a teoria e a prática da política indigenista; e a FUNAI não tolera
os antropólogos, porque estes observam demais, questionam
demais, opinam demais e criticam demais~ coisas que um
bom funcionário nunca deve fazer .
Basicamente, existem duas maneiras para silenciar os
antropólogos, uma pacífica e outra violenta. A primeira foi
adotada nos anos de 1974 a 1978 pelo então presidente da
FUNAI, o general Ismarth de Oliveira, reconhecido especialista em "desarmar os espíritos", de antropólogos e outros
críticos. Sua tática consistia em comprar os antropólogos,
oferecendo--lhes bons empregos burocráticos na FUNAI ou
acenando com projetos a serem desenvolvidos em comunidades indígenas por antropólogos ligados a universidades.
-
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Não dispomos de dados sobre o htlmero de antropólogos empregados pela FUNAI neste período, nem sobre o que
fizeram. Muitos, com certezà, exerceram atividades burocrá·
ticas, outros elaboraram projetos que depois não foram
executados (para exemplos, veja FUNAI 1975 e Oliveira Filho 1979) . Antropólogos ligados a universidades elaboraram
projetos para o desenvolvimento ·de comunidades indigenasl!
projetos estes que depois foram engavetados pela FUNAI
(p&ra exemplos, veja Santos 1975 e Helm 1975). Mas pelo
menos o general conseguiu o que queria. Durante quatro
anos,. os antropólogos ficaram -r elativamente calmos, para
não perder seus empregais, ou na expec~tiva de finalmente
poder aplicar sua ciência, algo com que. há muito sonhavam,
e continuam sonhando. .
O novo presidente da FUNAI, o coronel Nobre da Vei·
ga, apelou para o segundo método e em 1980 demitiu trin·
ta antropólogos da FUNAI, sob a ac11sa.ção de indisciplina,
má· eduçação e corrupção (esta última nunca comprovada).
tfmna entrevista à revista VEJA (n.º 627), o coronel ex:pli,c ou melhor sua atitude: "Temos proêurado retirar todas-. as
pessoas que cometeram delitos contra o índio ou contra a
FUNAI ... Demiti, de uma só vez, vinte e um signatários de
um memorial, com dezenove itens de criticas à FUNAI, dirigído diretamente ao ministro ...". Quase todos eram antro.
pólogos. Pelo menos sabe-se agora que criticar a FUNAI. é
delito e que todos os espíritos críticos já foram devidamente punidos. Agora só , falta o coronel demitir algumas dezenas de funcionários da FUNAI que cometeram delitos contra os índios.
Com tudo isto, a pesquisa do ín<Uo brasileiro,. dentro
ou fora da F'UNAI, ·tem-se tomado extremamente difícil. Para poder pesquisar em tribos indígenas; o antropólogo é
obrigado a solicitar uma licença de pesquisa à FUNAI. Esta
licença só é dada quando .o antropólogo tem bons antecedentes. ou seja, nunca publicou e se compromete a não publicar criticas à FUNAI. Para poder pesquisar, o antropólogo praticamente tem de apresentar um atestado de alienação. Aos que se recusam a fazer isto, é proibida a entrada em reserv~ · e postos indígenas e quando insistem em
pesquisar, iine(iiatamente se aplica a lei e são expulsos da
1·eserva, se necessário à ' força.
'
Por isso, mesmo quando existiam antropólogos na FUNAI, poucos eram os estudos e as publicações criticas.
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Atualmente a situação é pior ainda. A rtINAI que, por decreto presidencial, deveria promover pesquisas cientificas, é
justamente o órgão que cria os maiores obstáculos, tornan·
do esta pesquisa praticamente impossível.
Para a FUNAI existe apenas UMA política incllgenista,
aquela ditada pelo Governo, na prática, e que não é amesma que, em teoria, existe na legislação indigenista. Nas pa·
lavras do coronel Nobre de Veiga: "a FUNAI não tem política, eu não tenho política. A política é do governo federal, executada através do Ministério do Interior, via FUNAI.
A política indigenista do Brasil é feita pelo Governo Federal, cumprindo a Lei n.º 6.001 (Estatuto do :fndio). Estou
ai para cumprir a política que já está determinada'' (VEJA
n.º 642). Como já dissemos acima: funcionário não pensa,
não opina, não critica, apenas cumpre ordens. Só que os
funcionários da FUNAI são péssimos no cumprimento de
seu dever, porque a Lei n.º 6.001 só existe em teoria e deve
ser a lei mais desrespeitada do Brasil.
. O que os antropólogos querem é que haja uma política
indigenista apropriada para cada grupo indígena, uma política adaptada à situação especifica em que ele se encon·
tra, uma política escolhida pelo próprio grupo indígena. Não
existem duas tribos idênticas no Brasil e para se conhecer
a situação específica de cada uma, a pesquisa é indispensável. Mas, como diz Price (1976) , na FUNAI "a tendência é
de se elaborar uma 'politica externa' sem se saber nada das
sociedades com que se trata. Nem se diferencia entre as várias sociedades. A mesma política indigenista aplica-se aos
Kadivéu, aos Marubo, e aos Fulniô. É como se aplicasse a
mesma política externa à China, à Guatemala, e à Africa do
Sul. .. O que é necessário é que o indigenismo deixe os estereótipo-s sobre o índio e estude cada sociedade indigena
para basear sua política indigenista na política indígena daquela sociedade".
No dia em que o governo chegar à conclusão que esta
é a única solução possível, precisará do~ antropólogos. Mas
então, provavelmente já será tarde demais. A essa altura,
os índios já não precisarão mais de antropólogos, FUNAI
e Governo Federal. Aqueles grupos que conseguiram sobreviver, terão aprendido a resolver, eles próprios, os seus problemas. E seu problema mais urgente, quase com certeza,
será como se libertar da FUNAI, dos missionários e dos antropólogos. Ou seja, como se libertar daqueles que durante
-
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tanto tempo colonizaram os índios em ilóine do Governo,
de Deus e da Ciência.

-

b ) A FUN AI e a emancipação indígena.

No Estatuto do tndio (Art. 11) figura também o termo
EMANCIPAÇÃO, que não é definido em lugar algum, mas
aparentemente usado como sinônimo de assimilação. Em
outras palavras, com a emancipação o índio perderia sua
identidade indígena ;e seria naturalizado cidadão brasileiro,
com direitos e de·véres ,iguais aos outros brasileiros. Djz o
Estatuto que·: "Medl'antê decreto do Presidente da Republica, poderá ser declarada a emancipação da comunidade indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada, em inquérito realizado pelo
órgão federal competente, a sua plena integração na comu..
nhão nacional". Os requisitos necessários seriam os mesmos
eia integração individual, ou seja, conhecimento da língua
portuguesa; habilitação profissional e razoável compreensão
da cultura brasileira. Da mesma forma que a naturalização
de estrangeiros, no Estatuto a emancipação ainda continua
sendo uma opção do índio e não pode ser imposta pelô Governo Brasileiro.
Acontece, porém, que até hoje nenhuma comunidade indígena pediu esta emancipação, para .grande tristeza de certos brasileiros, interessados na ocupação das terras indíge- ·
nas·. O Estatuto não diz o que aconteceria com as terri:l.$ indígenas depois da emancipação, mas como os índios se tornariam "cidadãos comuns", suas terras não teriam mais a
proteção da legislação indigenista e poderiam facilmente
ser ocupadas por outros cj.dadãos brasileiros, comuns ou incomuns.
O que muitos esperavam, não aconteceu. Os índios simplesmente rejeitavam a emancipação, seja individual, seja
coletiva. Já em 1974, o ministro do Interior, Costa Cavalcanti, se declarava frustrado por não ter emancipado nenhum
índio durante sua gestão. Seu sucessor, Rangel Reis, aparen.temente não quis sofrer a mesma frustração e logo começou a anunciar modificações no Estatuto do fndio que facilitariam a emancipação. Em 1976, o presidente da F'ONAI,
inicialmente a favor das novidades do ministro, teve de recuar e declarou que "não há grupos indígenas integrados...
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e, por isso, não há grupos a serem emancipados". A integração signüicaria a independência econômica e esta nãd
era ainda alcançada por nenhum grupo. E~ resposta, o mi·
nistro anunciou uma "política agressiva de integração, através da implantação de projetos de desenvolvimento econômico de áreas indígenas''.
Esta política agressiva constava no ante-projeto (minuta) sobre a emancipação, elaborado por Rangel Reis (veja
Comissão Pró-fndio 1979 e Boletim do CIMI 54, ambos inteiramente dedicados ao assunto). De acordo com o Art. 3
deste ante--projeto·, "a emancipação da comunidade indígena
e de seus membros será declarada, por decreto do Presidente
da República, mediante .requerimento da maioria dos membros do grupo OU POR INICIATIVA DA FUMAI", o que signüicaria uma naturalização compulsória. O ante-projeto se
pronunciava ainda sobre as terras dos grupos emancipados:
"O Poder Executivo ... transferirá, por doação, à comunidade
indígena emancipada e seus membros, bem como ao índio
emancipado individualmente, ou declarado integrado, a
propriedade plena da área de terras indígenas, pertencentes
à União, necessária ao desenvoivimento e subsistência dos
donatários". Leia-se bem: não a propriedade de todas as
terras da reserva indígena, mas apenas as terras necessárias ao desenvolvimento e subsistência dos índios. Estas terras passariam a constituir propriedade individual do índio
emancipado. cabendo à FUNAI ainda definir as partes de
uso comum. A área DOADA (!) seria inalienável durante um
certo número de anos (não especificado no ante-projeto),
e também só poderia ser gravada por decisão da maioria da
comunidade, COM A INTERVEN!É'.;NCIA DA FUNAI e, inclusive, para a obtenção· de crédito junto a estabelecimentos financeiros oficiais.
Numa onda de otimismo, Rangel Reis declarou que '~va·
mos cumprir as metas fixadas pelo Presidente Geisel, para
que através de um trabalho concentrado entre vários ministérios, daqui a dez anos possamos reduzir para 20 mil
os 220 mil índios existentes no Brasil e daqui a 30 anos eles
estejam devidamente integrados na sociedade nacional". A
política indigenista oficial seria, portanto, acabar com to·
dos os índios num prazo de 30 anos.
índios, antropólogos, missionários, grupos de apoio ao
índio e, inclusive, funcionários da própria FUNAI, logo começaram a criticar a nova política rangeliana. Em primeiro
-
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lugar, argumentava-se qué a Lei 6.001 já regulamentava a
questão da emancipação, dando ao índio ou à comunidade
indígena o direito de optar pela emancipação. A minuta de
Rangel Reis dava à FUNAI o direito de declarar a emanei·
pação, mesmo contra a vontade do índio ou da comunidade indígena. Da mesma forma como não se pode naturalizar .um estrangeiro contra sua vontade, mas apenas quan·
do este o solicita, também não se pode, unilateralmente,
emancipar um índio ou uma comunidade indígena. Além disto, os índios não receberiam em doação todas as terras que
tradicionalmente ocupam e que lhes são garantidas pela
Constituição, _ mas apenas aquelas que a FUNAI julgasse necessárias para o sustento deles. Não foi levado em consideração que quase todas as comunidades estão numa fase
de crescimento demográfico e que brevemente precisarão
de·mais terras para sustentar seus membros. Não ficou claro, também, como Rangel Reis pretendia "doar" aos índios
terras que já eram deles, sem contar com o fato de que o
Art. 198 da Constituição proibe a doação de terras indíge11as.
Outra crítica era que os índios, na realidade, não teriam
os mesmos direitos dos brasileiros comuns, mas apenas os
mesmos deveres. Suas terras seriam inalienáveis · e só po·deriam ser gravadas com a intervenção da FUNAI, que também estabeleceria os critérios para a exploração da área
doada. Na prática, não seriam emancipados, mas ficariam
sob a tutela da FUNAI, só agora com menos terras e mais
vulneráveis do que antes. O Art. 17 da minuta ainda deixava uma outra porta aberta para a intervenção da FUNAI,
ao es.t abelecer que "a FUNAI, quando se fizer nece~ário·,
prestará assistência aos índios, mesmo depois de integrados
ou emancipados". Com isto, a FUNAI poderia intervir na
vida dos ex-índios, sempre quando ela achasse isto necessário, ou seja, sempre quando, por algum motivo, esta intervenção interessasse à FUNAI ou à sociedade brasileira.
A emancipação também acabaria com a organização in·
dígena da propriedade tribal, que sempre foi a propriedade
coletiva das terras, pois a minuta previa a propriedade individual de parcelas das terras indígenas. .Com isto seriam
, também afetados todos os ou~ros setores da cultura indígena, sua orgaruzação econômica, social e política. Emancipação equivaleria, neste caso, a .etnocídio.
A emancipação sujeitaria os índios às mesmas leis a que
-
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estão sujeitos os brasileiros comuns, inclusive à Lei de. Se·
gurança Nacional. Cqµi isto seriam colocadas em perigo as
lideranças indígenas, s11as assembléias regionais e nacionais
e a luta dos índios po'r sua libertação.
Finalmente, deve ser lembrado que o Brasil é signatário da Convenção n.º 107 da Organização Internacional do
Trabalho .. Esta Convenção, de 1957, no seu Art. 2, estabelece claramente que os governos devem "criar possibilidades
de integração nacional, com exclusão de toda medida de~
tinada à assimilação artificial dessas populações" e q_ue ·"será excltúda a força e a coerção com o objetivo de integrar
as populações (indígenas) na comunidade nacional". O ante-projeto infringia, portanto, também a Convenção da OIT,
promulgada pelo Brasil ·em· 1966.
·
Apesar de toda a oposição, Rangel Reis entregou seu
ante-projeto ao presidente Geisel em outubro de 1978. Mas
logo depois, em dezembro, foi anunciado que "a Presidência da República decidiu estrategicamente esquecer, por algum tempo, a aprovação do projeto de emancipação". Em
outras palavras, o projeto foi temporariamente arquivado e
não definitivamente. A morte legal continua ameaçando os
índios brasileiros e a qualquer momento pode ser incorporada a uma nova legislação indigenista, como sempre a favor dos poderosos ~ grupos económicos e contrária aos interesses das Nações Indígenas.
e) Libertação Indígena.

A I}ress·a para desindianizar o Brasil tem sua razão de
ser. Ao que tudo indica, os governantes brasileiros estão
preocupados com a crescente mobilização indígena, a partir
de 1970, e é provável que alguns deles até tenham estudado
as lições do passadó. Se o fizeram, devem ter aprendido que
todos os povos colonizados que conseguem sobreviver, mai..<;
cedo ou mais tarde se rebelam contra os colonizadores e terminam reconquistando sua Libertação. Exemplos mais recentes disto nos fornecem as Histórias da África e da Ásia.
No início do século, quem falasse de uma futura Independência das nações colonizadas na África e na Ásia, era considerado um utópico, um sonhador, um idiota ignorante.
Porém, nos últimos cinquenta anos, o mapa político da África e da Ásia mudou por completo e uma nação colonizada
depois de outra reconquistou sua Independência. Em alguns casos esta descolonização foi pacífica, em outros os co-
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lomzado·r es tiveram que recorrer à violência (para infor..
mações mais amplas, veja Linhares 1981, Deschamps 1976) .
Dizer hoje que o destino das Nações Indígenas não será
diferente e que também elas dentro em breve reconquistarão a sua Libertação, para muitos brasileiros pode parecer
um absurdo, mas é o que inevitávelmer:ite acontecerá. O processo de descolonização já começou e a Libertação final é
apenas uma questão de tempo. Provavelmente ocorrerá ainda no final deste Século, ou no início do século seguinte.
Contrariando todas as expectativas, a população indígena no Brasil aumentou entre 1957 e 1978, de cerca de 100
mil para 210 mil pessoas. Não se trata de um fenômeno isolado, pois está ocorrendo em praticamente todos os países
americanos. Segundo estimativas recentes de Mayer e Masf errer .(1979), a população indígena nas Américas é de quase 28,5 milhões de pessoas. Destas, mais de 25 milhões vivem em apenas seis países: México, Peru, Guatemala, Bolívia, Equadpr e Estados Unidos. Na Guatemala e na Bolívia,
os índios constituem 60º/o da: população; no ~uador e no
Peru cerca de 35 º/o . No México são ainda 12%, mas nos outros países os índios formam minorias étnicas, muitas vezes
não passando de 1°10 da população nacional.
População indígena

.r

"

México
Peru
Guatemala
Bolívia
Equador
Estados Unidos
Outros países .
TOTAL.

nas

Américas: 1960-1978

1960

1978

3 .030 . 000
4 . 838 .000
1.497 .000
2.180 .000
643 .000
550.000
1 . 437. 000·

8 .042 .000
6 .025 .000
3 . 740 .000
3.S26.000
2.564 .000
1.568 .000
3.011 .000

14 . 175 .000

28 .476 .000

Estes dados mostram claramente que a pOpUlação indígena está crescendo. Porém, apesar da recuperação demográfica, sua situação não está melhorando em nenhum destes países. Sempre mais os índios estão perdendo suas terras e suas culturas, para serem integrados nas populações
marginais não-indígenas. O processo colonial continua, tal1
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vez até pior do que antes. Diante disto, não é de se estranhar que o aumento demográfico vá acompanhado de uma
crescente conscientização política e de um crescente grau de
organização.
A História registrou inúm~ros casos de resistência e rebelião indígenas. Porém.. quase sempre se tratava de reações
anti-colonialistas de grupos isolados e s6 em alguns poucos casos foram feitas alianças intertribais. Na atualidade,
a resistência indígena isolada ainda existe, por sinal e,m quase todos os grupos. Mas o que caracteriza o moderno Movimento de Libertação Indígena é a união dos índios a nível nacional e internacional, para lutarem juntos contra o
domínio· e a opressão colonial.
Como início do Movimento de Libertação Indígena consideramos aqui a ocupação, no final da década de 60, da Ilha
de Alcatraz, nos Estados Unidos, por membros do Movimento Americano do fndio. Em 1973 lutaram durante três
meses contra o poderoso exército americano, no histórico
lugar Wounded Knee. Toda a imprensa internacional acompanhava o conflito e não aceitava mais um massacre, tão
comum em épocas anteriores (Durham 1979). Que o Movimento fndio· tenha iniciado nos Estados Unidos não é de
se admirar quando se sabe que naquele país, em 1972, cerca de 10.500 índios estavam estudando nas universidades e
que estavam sendo fundadas as três primeiras universidades indígenas, como a Universidade Comunal Navajo (War- ren e Berendzen 1976).
Logo surgiram movim~ntos semelhantes nos países latino-americanos: o Conselho Nacional de Povos Indígenas
do México, a Confederação Indígena de Venezuela, o Movimento índio Tupac Katari de Bolívia, o Movimento fndio
Peruano, além de outros. D~de então, as reuniões nacionais
e internacionais se sucederam rapidamente:
1974 - Reunião do Parlamento fndio do Cone Sul (Paraguai)
.
1975 - Conferência Internacional de Povos Indígenas
(Canadá)
1975 - 1.° Congresso Nacional de Povos Indígenas (México)
1977 - 1.° Congresso Internacional Indígena de Centroamérica e. México
1977 - 1.° Congre8so Nacional de Povos Indígenas do
Equador
-
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1981 -
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l .ª Confe,r ência Internacional de Organismos

Não-governamentais das Nações Unidas (Genebra)
l.º Congresso de Movimentos índios Latino.
americanos (Peru)
2.ª Conferência· Internacional de Organismos
Não-governamentais das Nações Unidas (Genebra ).

Esta lista é apenas wna pequena amostra da mobilização
indígena. No Brasil, os movimentos indígenas tiveram inicialmente o apoio do Conselho Indigenista Missionário· ( CIMI) que, entre 1974 e 1980, possibilitou a organização de
quinze reuniões regionais de líderes indígenas. O movimento
índio seria fortalecido em 1980, com a criação da União das
Nações Indígenas. A UNI, que evidentemente não é rec9nhecida pela FUNAI, ainda está fazendo seus primeiros passos,
mas sempre mais está estendendo sua influêncifl sobre 00.dos os grupos indígenas no Brasil.
Quanto aos Movimentos da Libertação Indígena, do passado e da atualidade, pretendemos tratar deles em outra .
oportunidade. Aqui queremos apenas deixar claro que sempre mais os índios estão ficando conscientes de sua opressão e exploração pela sociedade brasileira, que sempre mais
estão percebendo sua discriminação e sua falta de direitos
e de privilégios, e que sempre mais estão se conscientizando
de não serem brasileiros, mas índios com wna identidade
política própria. Após séculos de colonialismo, os índios estão erguendo a voz, e não somente a voz: muitas1vezes também as armas. E como também o Brasil não · se pode mais
dar ao luxo de massacrar seus índios sem provocar um escândalo internacional, estes só calarão a voz e só deporão
suas armas após terem reconquistado· sua autonomia política e seus territórios ocupados. Quando isto acontecer, ín-dios e brasileiros relembrarão as palavras proféticas do líder indígena Marçal de Souza: "Talvez muitos de nós devam
escrever a nossa História Indígena com o sangue, (mas) um
dia faremos o V da Vitória para o Governo, para a FUNAI.
Seremos vitoriosos".
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CAP!TULO 9

ANTROPÓLOGOS E fNDIOS
a) Indiologia e Indigenismo

De dois em dois anos reune-se, numa cidade qualquer
do Brasil, a Associação Brasileira de Antropologia para dis·
cutir os últimos avanços ·da ciência antropológica nacional.
Durante três dias, algumas dezenas de antropólogos falarão,
cada um durante 10 a 15 minutos, sobre o assunto de sua
especialidade. O não-antropólogo que assistir aos debates se.
bre o índio (assunto obrigatório nestas reuniões) notará logo que há dois tipos de antropólo·gos corri personalidades e
interesses bem diferentes.
Na sala A, um antropólogo está falando sobre as flautinhas de bambu dos índios X e explica porque estas flautinhas, de 30 cm. de comprimento e 2 cm. de diâmetro, só
têm 4 orüícios e não 6, como evidentemente todo mundo
esperava. A pedido toca uma música, embora afirmando modestamente: "meus amigos índios tocam muit.o melhor". Ninguém duvida disto depois da demo·n stração. O próximo expositor analisa cientificamente um pente dos índios Y, ·hoje
quase extintos, e descreve seu tamanho, quantos dentes tem,
de que material é feito, em quanto tempo é fabricado e para que serve.
Depois de o pente ter sido discutido em profundidade,
um terceiro antropólogo fará uma análise estruturalista de
um mito indígena sobre a origem da batata, assunto que na. turalmente levanta os ânimos, porque há muitos estruturalist.as presentes e qual é o estruturalista que não pensa de uma
maneira diferente do outro? E assim continuarão fazendo
ciência durante os três- dias, sobre os assuntos mais diversos. A noite, todos eles assistirão à conferência de ilustre
colega sobre "O traço diagonal na pintura corporal dos índios do Xingu", assunto que ele estudou exaustivamente nos
últimos cinco anos e sobre o que já publicou dois livros.
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Nesta conferência quase com certeza estarão ausentes
os antropólogos que estavam reunidos na sala B, onde discutiam a política indigenista da FUNAI, falavam sobre projetos de desenvolvimento de comunidades ind~genas, denunciavam invasões de territórios indígenas, analisavam os problemas dos índios em geral, perguntavam o que pode e deve ser feito, discutiam para que e para quem deve servir a
antropologia e como torná-la útil para os povos por eles estudados.
Os antropólogos reunidos na sala A chamaremos aqui
''indiólogos", isto é, antropólogos que estudam o índio e sua
cultura com preocupações exclusivamente teóricas. Eles pretendem fazer indiologia, o estudo científico do índio e de
sua cultura. Para que e para quem, são questões que preferem evitar. Para eles, a pesquisa científica não precisa de
justificativa. Fazem ciência pela ciência. Eles colecionam informações sobre índios da mesma maneira como outras pessoas colecionam sêlos ou tampinhas de garrafas. Ao serem
indagados sobre a relevância de seus estudos, responderão
que a utilidade da antropologia é a longo prazo. Daqui a cem
ou duzentos anos, quando os índios X não souberem mais
fabricar e tocar suas flautas, poderão reaprender tudo no
livro do indiólogo. As flautas, poderão copiá-las de um modelo autêntico existente em algum muséu antropoló~co, em
Berlim ou Paris. Os índios Y, a esta altura, já estarão extintos, mas pelo menos saberemos para sempre como e com
que penteavam seus cabelos, o que, deve ser extremamente.
importante para a Humanidade. E os índios do Xingu PO:·
derão dispor de pelo menos dois livros ricamente ilustrados
sobre a pintura corporal dos antepassados, o que poderá fortalecer a sua identidade étnica.
Neste capítulo não trataremos dos indiólogos. Deixaremos o julgamento final so,b re .eles e sobre suas publicações·
aos próprios índios, aos de hoje e aos do Século XXI . Limitar-nos-emos aos antropólogos reunidos na sala B, que denominaremos "indigenistas", antropólogos que pretendem
tornar a sua ciência de alguma maneira útil para os índios
por eles estudados e para os índios em geral. Acham qµe
o índio não pode mais ser considerado apenas um objeto
de estuda, d~ que se extraem as imormações necessárias para a elabo~ação d~ uma tese de pós-graduação, ou de uma
monografia, e que depois é esquecido para sempre. Para
eles, a pesquisa só se justifica se ela contribuir para a so•
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brevivência dos índios e parã à melhoria de suas condições
de vida. A antropologia tem · de ser útil a curto prazo, tem
de ser útil para os índios de hoje.
Quanto é indiologia, queremos aqui citar apenas a opinião do índio norte-americano Deloria. Entre outras acusações que faz, Deloria afirma que a pesquisa serviria para
enriquecer os antropólogos às custas do índio: "Há alguns
anos., um antropólogo afirmou que, num período de cerca
de vinte anos, gastou, de várias fontes, cerca de 10 milhões
de dólares para estudar uma tribo de menos de mil pes..
soas" . Com justa razão revoltado com estes e outros fatos,
Deloria pergunta: "Porque temos que continuar como jardins zoológicos para antropólogos? Porque as tribos têm de
competir com os cientistas para a obten.ção de recursos
quando as produções científicas são tão inúteis e irrelevantes para a vida real? Recomendo uma política a ser adota- ,
da pelas tribos indígenas. Cada antropólogo que deseje estudar uma tribo, deve pedir licença de pesquisa ao conselho
tribal. Esta licença só será dada se ele contribuir para o
orçamento tribal com uma quantia igual à que se propõe .
gastar em suas pesquisas. Assim, os antropólogos se torna1iam membros produtivos da sociedade indígena em vez de
abutres ideológicos" ( 1970).
Talvez fosse um bom conselho também para os índios
brasileiros, porque o que Deloria afirma não é muito distante da realidade brasileira. Num livro de conhecido indiólogo brasileiro, este cita nada menos do que dez instituições
r1acionais e estrang,e iras que financiaram sua pesquisa, que
resultou numa tese de doutoramento sobre duas aldeias indígenas com um total de cerca de 250 pessoas. Quantos cruzeiros e quantos dólares foram gastos em benefício destas
comunidades, tão intensamente exploradas cientificamente?
No futuro próximo, os ind.iólogos serão criticados também pelos índios brasileiros, revoltados com a sua conduta
durante e após a pesquisa, a não ser que começem logo a
introduzir mudanças drásticas na teoria e na prática da indiologi.a brasileira. A tradicional pesquisa de campo pertence ao passado, ou melhor, deveria pertencer ao passado. Será difícil livrar-se de um século de tradição antropológica
estrangeira, mas se eles não o fizerem, assistirão em breve ao fim da indiologia brasileira, simplesmente porque
os índios não permitirão mais ser medidos da cabeça aos
pés, ter suas vidas investigadas, responder a questionários
-
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e testes, ser fotografados e filmados, ter suas músicas gravadas e reproduzidas sem receber direitos autorais, ser observados até em suas atividades mais íntimas, ser um simples objeto de estudo, tudo isto em nome de uma ciência
chamada antropologia que para eles não serve para nada,
a.n tes pelo contrário·, muitas vezes lhes é prejudicial. Qual
o valor, por exemplo, para os índios X do ano 2001, da observação de um indiólogo de que seus antepassados tinham
o parentesco "tipo havaiano na geração do EGO, com f~são
bifurcada na primeira geração ascendente, verificando-se
11ma fusão terminológica no tocante às gerações alternadas,
tanto ascendente co·m o descendente" e que identificavam "a
primeira geração ascendente com a nossa termiµologia de
parentesco (P#= IP=FIM; m=t=im:#:iP), o mesmo ocorrendo
no que diz respeito à geração do EGO (I:f:FIP~Fim::fFiP:f:
Fim)" . Depois de ter digerido esta amostra de alto saber
antropológico, no máximo os índios podem pensar que os
antropólogos de tempos passados eram (FdP:ffdM).
Ainda são muito raros os casos em .que a indiologia tem
.sido útil a longo prazo. Um dos poucos (talvez único) casos co11hecidos é o dos Wampanoag, nos Estados Unidos--,
que ti11ham esquecido suas tradições tribais. Em certo mb.-.
mentu começou um movimento contra-aculturativo, um mo-'
vimento para voltar ao passado tribal, e eles passaram a
estudar os livros antropológicos e histórico& sobre seu povo. Muitas lendas e tradições já esquecidas, mas registradas
pelos antropólogos, foram novamente incorporadas à sua
cultura. Inclusive começaram a ensinar sua língua, esquecida há setenta anos (Wojciechows.k i 1977). Qtie neste caso
os estudos antropológicos tiveram utilidaàe prática, foi um
simples acidente, porque nenhum deles foi realizado com o
propósito de ser útil aos índios.
No Brasil, a antropologia a serviço das populações indígenas, ou o indigenismo. só agora está em vias de co·nquistar um lugar na antropologia.· De fato, o interesse em indigenismo não é novo, mas tem existido desde qu9 surgiu a
antropologia como ciência no Brasil. Segundo Baldus, por
exemplo, passou definitivamente a época da antropologia
puramente teórica. O avanço da sociedade nacio·n al e as dificuldades que disto re·s ultam para os índios, fazem com que o antropólogo tente resolver não apenas ·seus próprios problemas científicos, como ainda os problemas práticos dos
fndios estudados. Diz ele (.:iue "não podemos ficar na ciência
. pura ... e tampouco considerar argumentos de ética que ex-
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põem a nossa ignorância a respeito do que é bom ou mau
para o ho,m em e da medida em que existe o livre arbítrio.
É preciso entrar em ação, assumindo o duplo papel de observador .e instigador de mudanças" (1960, 1962).
Cardoso de Oliveira, por sua vez, afirma que "os problemas teóricos, por mais estimula.n tes que sejam, não podem jamais escamotear o Homem, sua sobrevivência, seu
destino, como a questão primeira da pesquisa etnológiCA"
(prefácio em Laraia e Matta 1967). Para Schaden, "já ~ão
se compreende em nossos dias que as ciências humanas.
mesmo no âmbito acadêmico, se mantenham alheias aos
problemas práticos que reclamam solução)' (1969). Muito
claro é também Moreira Neto· quando afirma que o con1:1ecimento obtido pelo antropólogo "traz em si imJ;>lícita certa
responsabilidade com respeito ao destino das populações
que estuda", o que, entre outras coisas, implica numa crítica dos erros da FUNAI. Propõe que cada antropólogo, ao
elaborar os dados de interesse científico, colhidos em suas
pesquisas de campo, "deve também discutir as ameaças que
se antepõem ao destino dos povos que estuda" ( 1959).
Estas citações de oonhecidos antropólogos bl"asileiro.s
mostram claramente que a consciência de responsabilidade
social já existe há longa data. Alguns antropólogos sempre
estiveram cientes. mesmo sem longas discussões, não apenas
de que a antropologia não deveria limitar-se à teoria, mas
também de que deveria haver interesse pelos problemas prá·
ticos. As Ciências Humanas devem ser não somente ciências
sobre o Homem, mas principalmente para o Homem. Ape·
sar disto, não se pode negar que as publicações dos antropólogos, salvo raríssimas exceções, ainda hoje são estudos
SOBRE o índio e não PARA o índio.
Entre os fatores responsáveis pelo subdesenvolvimento
do indigenismo no Brasil ·poderiamos destacar: (a) a .introdução tardia do ensino da antropologia na Universidade brasileira; (b) o ensino da disciplina Antropologia muitas vezes
por amadores (geógrafos, historiadores, médicos, bacharéis
em direito e outros ) e o consequente baixo nível do ensino
da antropologia, pelo menos até a década de 70; (e) a ine•
xistência de cursos de Antropologia
a rtível de graduação,
embora haja atualmente vários cursos de pós-graduaç&.o;
(d ) o não reconhecimento da profissão de antropólogo; (e)
as dificuldades de comurµcação ent~e os antropólogos., por
causa das grandes distâncias e a quase inexistência de revis-
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tas p:t;ofissionais publicadas no Brasil; (f) o caráter predominantemente teórico do ensino das Ciências Sociais nas
universidades brasileiras e ( g) as relações hostis entre os
antropólogos e os funcionários da Fundação Nacional do
índio.
Além destes fatores i.'1ternos, que poderiam todos ser
superados e em parte já estão sendo superados, há ainda
um ·fator externo que prejudica o desenvolvimento do indigenismo no Brasil. Trata-se da condenação, pelos próprios
a,ntropólogos, da tradicional antropologia aplicada como
aliada do colonialismo e do imperialismo.
b) Antropologia a serviço do colonialismo e do imperiaüsmo

Uma das críticas que atualmente são feitas à antropolo·
gia é a de ela ser colonialista, pelo que se entende que serviu e continua servindo aos interesses dos colonizadores, em
detrimento dos nativos.. A antropologia contribuiria para
manter a injusta, nefasta e deshumana situação colonial.
Veremos que esta crítica se aplica também à atual antropologia brasileira e não apenas à antropologia européia de outrora.
Na Europa, a antropologia colonial pode ser considerada extinta, não por causa das autocríticas dos antropólogos,
mas simplesmente porque as antigas colônias reconquistaram sua Independência. Muitas Nações Novas, principalmente da África e da Ásia, expulsaram junto com os colonizadores também os antropólogos.
No caso da Europa, as críticas têm fundamento, porqu~
muitos antropólogos trabalharam em serviços coloniais (para informações m~is amplas veja Foster 1969, Asad 1973 e
Leclerc 1973). Não é finalidade deste trabalho fazer uma
análise mais profunda da antropologia colonial europeia,
pelo que citaremos aqui apenas algumas idéias de Malinowski~ talvez o mais conhecido e mais típico representante daquela época.
Para Malinowski, "cada profissão, também a de um especialista científico. tem uma obrigação moral. O dever do
antropólogo é o de ser um intérprete justo e verdadeiro
dos nativos. Esta obrigação não decorre apenas do agradecimento pelos benefícios recebidos em forma de informa-.
ções, boa vontade e generosidade. Ela é também uma prova de que o pesquisador entende ou deve e..'lte11der as con-
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dições sob as quais o silvícola vive. Ele deve sér capaz de
esclarecer... de que o nativo realmente necessita e em que
aspectos mais sofre a pressão da intervenção européia".
Em seguida Malinowski se refere às conseqüências trágicas, para os nativos, do contato com os europeus, que quase nunca teve um caráter civilizatório, mas antes extsr.minava tribos inteiras ou as reduzia a escravos ou a seres oprimidos. "O nativo ainda precisava de ajuda. E o antropólogo
que não consegue entender isto, que é incapaz de constr.tar
os erros trágicos que foram cometidos muitas vezes con . as
rnelhores intenções e muitas vezes, sob pressão das circ'mstâncias, este vive, coberto com poeira acadêmica, num paraíso de loucos!". Para Malinowski, os antropólogos de rem
misturar ciência com política, porque a ciência começa 1~om
a. ~ua a12licação. Daí porque não se deve nem se pode s~a
rar a antro·pologia teórica da antropologia prática, ct ~mo
sendo duas disciplinas diferentes. Uma supõe a existência
da outra. "A técnica social e apenas um lado da teoria social. Por isso, uma antropologia científica deve ser também
prática" ( 1951, 1957) .
Por estas palavras se entende que Malinowski teve real·
mente um grande interesse ·nos problemas práticos que o
contato colonial criou para os nativos africanos e que estava. declarada.m ente ao lado dos oprimidos. Entretanto, poucas páginas mais adiante, afirma explicitamente que a antropologia deve estar a serviço dos colonizadores, administradores, políticos, professores, missionários, técnicos e em·
riresários, todos interessados em evitar problemas com os
nativos. A antropologia deveria facilitar o governo dos na·
tives pelos brancos, sua conversão à religião cristã, sua educação, sua utilização como mão-de-obra para os europeus,
sua maior produtividade. Neste caso, a antropologia estaria
realmente a serviço dos opressores, em prejuízo dos oprimidos, e esta atitude merece criticas.
Nem sempre os antropólogos acham oportuno escrever
e dizer o que realmente pensam. Também Malinow&ki pode
ter tencionado convencer os brancos da utilidade da antropologia, com a intenção oculta de beneficiar também e até
talvez principalmente a população nativa, embora não· o diga explicitamente, nem poderia ter dito no seu tempo, sem
impopulariz_a r a antropologia entre os colonizadores europeus. Sua atitude claramente ambivalente seria uma neces·
sídade, imposta pelas circunstâncias.
•
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Com um pouco de esforço mental, as palavras de Mal1r1owski, escritas há quase meio século, são aplicáveis no
Brasil de hoje, onde os índios vivem numa situação de colonialismo interno. Em primeiro lugar, devemos reconhe·
cer que quase todos os antropólogos brasileiros, da mesma
forma como Malinowski em sua época, consideram esta situação colonial algo normal, ou no mínimo inevitável. Não
reconhecem o direito das tribos indígenas à sua Independência, mas aceitam a exploração e a .dominação dos índios
pela sociedade nacional como um fato histórico irreversível. Isto não quer dizer que às vezes não tenham criticado ·esta situação. Sempre alguns antropólogos criticaram a
atuação do SPI e da FUNAI, invasões de terras indígenas,
a exploração do índio como mão-de-obra, mas o que não
fizeram foi questinar publicamente a legalidade destes órgãos de administração colonial indígena, nunca questionaram o direito que a sociedade nacional acha ter de invadir
e ocupar impunemente os territórios indígenas, sempre em
nome do Progresso ou, no caso dos missionários, em nome de Deus. E qual o antropólogo br~sileiro que já questionou o direito que os antropólogos acham ter de invadir
as comunidades indígenas para pesquisá-las em nome da
Ciência? Afinal de contas, pesquisa de campo é apenas um
outro nome para exploração científica, principalmente quando a pesquisa visa a obtenção de títulos acadêmicos ou status na comunidade científica.
Por isso não é aos índios que o antropólogo pede au·
t.orização para realizar suas pesquisas, mas à FUNAI. Não
é para os índios estudados que ele envia seus relatórios de
pesquisa e suas publicações, mas para a FUNAI e para seus
colegas. Tudo isto prova que a mentalidade colonial, mesmo entre os antropólogos, ainda não acabou. Esta mentalidade cononial ainda se reflete em suas teorias, nenhuma
elas quais questionou a exploração e a dominação colonial.
No máximo estudaram as. mudanças culturais e os conflitos resulta.n tes do contato entre índios e brancos
A primeira mudança necessária para descolonizar a antropologi.a brasileira será, portanto, uma mudança de men·
talidade. Acreditamos que todos os antro.p ólogos reconheçam o direito das Na<;ões Africanas à sua Independência.
Será necessário reconhecer este mesmo direito também para as Nações Indígenas no Brasil. A atual situação brasileira não .P ermite nem sonhar com uma futura Independência
-
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das Nações Indígenas, mas o mittimo que podemos fazer
e reconhecer o direito a· esta Independência, o que signifir.a tratar os grupos indígenas, por menores que sejam. como micronações, injustamente dominadas e exploradas pelos
brasileiros. através de diversos instrumentos legais (ou melhor: do ponto de vista indígena, ilegais), um dos quais desde 1910 chamado Serviço de Proteção aos índios, em 1967
rebatizado como Fundação Nacional do índio, órgãos em
quase tudo iguais às antigas administrações coloniais européias, hoje tão criticadas por antropólogos e não-antropólogos. Em al~s casos, esta dominação colonial existe há
séculos; em outros casos é . um fenômeno recente. o.c orrido
há poucos anos, quando os índios foram 'pacificados' ou
'atraídos' pela FUNAI.
Com isto terão de mudar as nossas teorias sobre o Brasil Indígena. Terão de mudar também as nossas pesquisas.
Poderíamos perguntar se ainda é eticamente aceitável soli~itar autoriz~ão de pesquisa à FUNAI, ou se esta autorização deve ser solicitada exclusivamente à comunidade a ser
estudada. Devemos obedecer às exigências da FUNAI que,
entre outras coisas, incluem o envio de um relatório de pesquisa e cópias de material audio-visual? De fato, poucos an.tropólogos fazem o que a FUNAI exige, mas não é porque
questionam a legalidade da FUNAI. Simplesmente não têm
tempo ou vontade para escrever um relatório e não têm dinheiro para fazer cópias de suas fitas e material fotográfico. Enquanto esta situação permanecer, a antropologia
brasileira continuará colonialista.
Atualmente ( 1982) , poucos antropólogos trabalham a
serviço da FUNAI e quanto a isto, poucos podem ser chamados de colonialistas. Porém, outra vez não é porque não
queiram, mas porque este órgão não está interessado nos
seus serviços. Esta situação mudou um pouco durante apre8idência do órgão pelo general Ismarth de Araújo, quando
muitos antropólogos passaram a prestar serviços na FUNAI
ou para a FUNAI. Quanto aos antropólogos-funcionários-da·FUNAI, sabiam perfeitamente, ou logo ficaram sabendo. que
a FUNAI não defende os interesses indígenas, mas antes de
tudo os interesses da população não-indígena. Existe suficiente literatura a respeito . Alguns destes antropólogos são
reconhecidamente indiólogos tradicionais e aproveitaram o
emprego na FUNAI para obter mais facilidades (inclusive
financeiras ) para realizarem suas pesquisas de campo. Ge-
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ralmente estes continuam na FUNAI durante mwto tempo,
por serem inofensivos.
Sabemos, por~m, que outros antropólogos entraram na
FUNAI com a intenção de realmente beneficiar os índios,
de trabalhar em favor destes. Aceitar o emprego na FUNAI
era um mal necessário, a única maneira aparentemente possível de fazer algo para os índios. Alguns se decepcionaram
logo quando for~ encarregados de tarefas administrativas.
Outros realizaram pesquisas e elaboraram projetos, mas
que invariavelmente resultaram em nada ou quase nada. Desiludidos, quase todos eles se demitiram ou foram demitidos após ter criticado a FUNAI. Oliveira Filho ( 1979), ao
relatar sua experiência indigenista na FUNAI, informa: "Nesse momento (1977), a FUNAI já havia desativado os projetos de desenvolvimento comunitário que mantinha na regi~o amazônica ... ~ndo os antropólogos que coordenavam
tais atividades desligados da ação indigenista oficial e surgindo dificuldades de diferentes graus quanto à permanência ou retorno às áreas em que haviam trabalhado". Sobre
outros projetos fracassados ou desatjvados, veja FUNAI
.

( 1975).

.

~
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Estes antropólogos que pretendiam descolonizar a FUNAI, para transformá-la num órgão que ajudasse os índios
a obterem sua libertação econômica, social e política, f~
ram talvez as primeiras tentativas de descolonizar também
a antropologia brasileira.
A esta categoria de pioneiros pertencern também os antropólogos-professores que trabalharam inttiretamente para
a FUNAI., quando esta solicitou às universidades a que estavam ligados que elaborassem projetos de desenvolvimento de comunidades indígenas. Exemplos são o Projeto Xokleng (Santos 1975) e o Projeto Kaingang (Helm 1975). Ambos os projetos foram arquivados pela FUNAI porque, se
bem sucedidosl tornariam os índios econômicamente autosuficientes e com isto independentes da tutela da FUNAI.
O que esta realmente .queria. eram projetos para explorar
mais eficazmente a mão-de-obra indígena e as riquezas naturais existentes em s11as terras. Não dispomos de informações sobre os trabalhos que alguns antropólogos desenvolveram, por conta própria, visando aos mesmos ·objetivos
dos antropólógos-professores acima citados.
Trabalhar para a FUNAI, ou aparentemente para a FUNAI, nem sempre signüica
que o antropólogo seja colonia...
•
-
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lista. Muitos deles são reconhecidamente anti-colonialistas e
usam (usaram) a FUNAI apenas para, no fim, libertar os
índios da FUNAI.
Estamos assim de volta ao problema da ambiguidade de
Malinowski, cinquenta anos atrás. Também no Brasil, o antropólo,go muitas vezes precisa ter uma atitude ambivalente. Não resta a menor dúvida de que existem antropólogos
colonialistas, como já mostramos acima. Por outro lado,
existe um número ajo.da pequeno, mas sempre crescente,
de antropólogos anti-colonialistas que condenam a política
índigenista oficial e reconhecem o direito do índio à sua Independência.
Porém, só a boa vontade não basta. outra questão bem
mais complicada é como transformar esta atitude anti-colonialista numa prática antropológica capaz de favorecer os
índios, capaz de contribuir positivamente para a luta dos índios por sua Libertação. E se formos honestos, devemos reconhecer que a antropologia de hoje ainda tem muito pouco a oferecer aos índios, se é que tem algo a oferecer.
Algum dia, os historiadores da antropologia perguntarão: o que fizeram os antropólogos quando ainda existiam
fndios "primitivos" no Brasil? Provavelmente responderão:
n:;.ediram-nos da cabeça aos pés~ estudaram suas crenças e
mitologias, seus sistemas de parentesco e suas estruturas
sociais, suas línguas, s11as músicas. Exprimiram-lhes todas
as informações na época consideradas necessárias, para depois abandoná-los a seu próprio destino, mesmo sabendo
que este destino era o genocídio e o etnocidio. Certamente
esquecerão de mencionar que os cientistas sociais do Século XX muitas vezes viveram "em épocas particularmente difíceis - ou mesmo adversas - para o trabalho intelectual independente e crítico" (Ianni 1975). A História registrará apenas o que não fizemos, as coisas erradas que
fizemos, as coisas certas que deveríamos ter feito. O que
tentamos fazer, em vão, será esquecido para sempre.
Estas dificuldades não existem apenas no Brasil. Etn
muitos países do chamado Terceiro Mundo, os cientistas sociais não têm permissão para constatar e descrever fenõtnenos desagradáveis àqueles que estão no poder, fenõmenos e fatos· de que o grande público não deve tomar conhe·
cimento (veja Kõbben 1972). Já há tempo, Kluckholm chamou a a~tropologia "um espelho para o Homem". Mas acontece que a imagem refletida nem sempre agrada e uma rea-
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çab trtacional, m~ muito comum, é então quebrar ó es_pê.
lho, em lugar de tratar de ,melhorar a imagem. Dai a afirmação de Horowitz (1967) de que o grau de desenvolvimento das ciências sociais permitido num determinado
país, serve, no século atual, para medir o i!"aU de liberdade
~xistente naquele país.
Em países onde os cientistas sociais encontram dificuldades para suas atividades teóricas, evidentemente existirão problemas maiores ainda para a aplicação prática da
ciência. Em geral, as profissões de antropólogo, e sociólogo
não são reconhecidas e as oportunidades profissionais fora
elo ambiente universitário são minimas. No máximo pode·m
de,dicar-se a atividades teóric~, desde que suas teorias sejam inofensivas e não ame~m o status quo.
Mas a atitude negativa governamental talvez não seja o
pior problema. A maior resistência ao trabalho em órgãos
governamentais - excluindo-se as universidades e museus vem atualmente dos próprios antropólogos. Já falamos acin1a da antropologia colonial, \lffi8. página negra na história
da antropologia, em1:iora11 apesar disto, ainda continue existindo em alguns países. Infelizmente, a antropologia conhe·
ceu outros episódios vergonhosos.

Nos Estados Unidos, onde a antropologia chegou a um
Pito grau de desenvolvimento, muitos antropólogos aceitáram empregos governamentais. Entre as duas Guerras Mundiais, e especialmente na década de 30, antropólogos trabalharam em serviços de espionagem, sem que isto levantasse
críticas. Em 1942, a Associação Americana de Antropologia
colocou à disposição das Forças Armadas os seus recursos, sua perícia e os conhecimentos dias seus associados.
Beals ( 1969) estima que cerca da metade dos antropólogos
americanos trabalhou em tempo integral e outros 25 ºlo em
tempo parcial a serviço das Forças Armadas.
Ao que tudo indica, foi nesta época que as Forças Armadas e os serviços de espionagem descobriram o valor da
antropologia. Segundo uma outra estimativa de Beals ( 1969),
cerca de mil cientistas sociais estavam em 1964 trabalhando para a C.I.A. e um número desconhecido para as Forças Armadas. Estes fatos prejudicaram de tal maneira a
imagem da antropólogo americano, que em muitos ,países
passou a ser considerado um espião em ·potencial.
A primeira critica a estas e semelhantes atividades só
,1
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surgiu em 1~64, quando ficou conhP.Cido· o "Projeto Camelot", do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que
visava a utilizar antropólogos para analisar o poter1ciaJ. revolucionário em vários países da América Latina. Os cientistas sociais deveriam fomece:r informações sobre as causas das agitações políticas e sociais, ver se estas agitações
poderiam levar a conflitos armados e como tais conflitos
poderiam ser estimulados, se fossem favoráveis aos EUA,
ou boicotados, se fossem prejudiciais aos interesses americanos. Informações mais amplas sobre .e ste Projeto Ca1nelot de espionagem por cientistas sociais, podem ser encontradas em Horowitz (1967) e Beals (1969) , que inclusive transcrevem os principa.is documentos oficiais. Devido
a denúncias, o projeto foi cancelado, pelo menos aparente·
rnente. Os antropólogos americanos envolvidos foram veemente criticados, mas tudo isto não foi suficiente para impedir, pouco tempo depois, a repetição de fatos. semelhan·
tes na Tailândia e na fndia .
De toda esta desgraça ficqu pelo menos um resultado
positivo: os debate5 sobre ética profissional, sobre o que ·é
permitido e proipido em antropologia. Esta discussão influenciou também antropólogos de outros ·.)aíses, inclusive
na América Latina. Em conseqüência disto, cresce entre os
&ntropólogos a convicção de que a antrop Jlogia não pode
mais continuar sempre ao lado do· mais forte, do mais poderoso, do mais rico, como nos casos da antropologia colonial européia e a antropologia imperialista americana. Pelo menos uma parte dos antropólogos escolheu ficar do lado dos ma.is fracos, dos oprimidos, dos pobres. Ou, em outras palavras, estes antropólogos não pretendem mais prostituir a sua ciência, vendendo seus serviços a quem mais
paga. Huizer ( 1976 ) chega a chamar os antropólogos contrári~s a esta orientação de imorais: "Se vemos as condições de exploração· e pobrezD. nas quais vivem muitas pessoas estudadas pelos antropólogos, parece jt:sto... condenar
como sendo as.Social, para não di~:'ier imoral, o tipo de investigação do "laissez-faire", que não se preocupa com as
precárias condições de vida de seu objeto". Ao que acres·
centa: "A única maneira de evitar que a investigação social permaneça associa!, é lutar por uma fusão da teoria
e da prática a serviço daqueles que são oprimidos". Se não
agirmos assim, afirma Berreman C1969); "nossa ciência morrerá como morreu na Alemanha, nos anos 30-40, e com ela
n1orrerá a verdade, a razão, o humanismo e, em ú).tima anã,.
-
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J'ise, n ó s mesmos... .
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Porém, nesta 'situação particularmente difícil' para àS
ciências sociais, muitos antropólogos parecem ter optado
pela neutralidade científica e política, como mostra o seu
profundo silêncio sobre a política indigenista. Apesar de
constatar em s11as pesquisas casos de genocídio, etnocídio
e outros crimes contra os índios~ raras vezes têm a coragem
(e a oportunidade) de torná-los públicos. Raríssimas são as
críticas à FUNAI e à política indigenista em geral. Porém.
mo com razão afirma Berreman _( 1969 ): "não dizer nada não
significa ser neutro. Dizer nada é um ato tão signüicativo
como dizer algo. Ser descomprometido não é ser neutro,
mas é ser comprometido - conscientemente ou não - com
o status quo".
Como antropólogos teremos que escolher: ·o u servir aos
índios ou aos não-índios. Não será possível servir aos dois,
porque ambos têm interesses opostos. No Brasil, ·a escolha de servir aos índios exclui automaticamente a, possibilidade de servir à FUNAI que, como vimos nas páginas anteriores. defende mais os interesses dos nãe>-indios.
Independentemente disto temos a nossa obrigação como cientistas sociais e esta obrigação é dizer a verdade e
desmascarar as mentiras, seja de quem forem. Ou, nas palavras de Mills: "A política do intelectual é a política da ver- ·
dade ... O princípio básico de sua política é descobrir tanto
da verdade quanto· puder e dizê-la às pessoas certas, na hora certa e da maneira certa ... O intelectual deve ser a consciência moral de sua sociedade" (citado em Berreman 1969).
Na realidade isto não acontece. A maioria dos antropólogos prefere ficar calada. Alguns não falam porque simplesmente nunca se interessaram no destino dos índios por
eles estudados. Muitos silenciam porque estão com dúvidas
sobre a hora certa e a maneira certa de falar e escrever.
outros sentem a falta de apoio moral por parte de colegas
que criticam seu trabalho como sendo sentimental, român·
tico, utópico e acientífico.
A Associação Brasileira de Antropologia só agora está
pensando em elaborar o seu código ético. Como modelo provavelmente adotará o código ético da Associação Americana de Antropologia que, como já vimos, não conseguiu evitar o envolvimento de antropológos em atividades escandalosas e nada científicas. O código ético será inútil se não
mudar a mentalidade dos antropólogos, se a mentalidade co-

co-
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lonialista não for substituída por uma mentalidade anti-eolonialista e anti-imperialista. Para conseguirmos isto, será
necessário quebrar o nosso secular silêncio e finalmente falar ·e escrever a verdade. Hoje, os índios ainda não criticam
o nosso silêncio, mas algum dia o farão. porque não são
apenas as armas e as doenças que matam os índios. Também o nosso silêncio mata.

•
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CAPfTULO 10

ANTROPOLOGIA DA COLONIZAÇÃO
INDÍGENA NO BRASIL
a) Colonialismo e colonialismo interno.

Em trabalhos publicados no início da década de 50 ( republicados em 1963, 1966 e 1976), o antropólogo francês Balandier introduziu o conceito de SITUAÇÃO COLONIAL, para caracterizar "o· domínio imposto por lJ.ma minoria estrangeira, 'racialmente' e culturalmente diferente,, em nome de
uma superioridade racial (ou étnica) e cultural dogmatica~
mente afirmada, a uma minoria autóctone, materialmente
inferior" ( 1963, 1966 ) . Este domínio teria três aspectos principais: "o domínio material (controle da terra e modificações do povoamento dos países submetidos; economias ligadas às metrópoles); o domínio político e administrativo
(controle das autoridades locais ou colocação de autoridade de 'substituição', controle da justiça, oposição às iniciativas políticas autóctones, mesmo quando se manifestam de
n1aneira discreta) e o domínio ideológico (tentativas de despojamento religioso, visando a permitir a evangelização, ação
direta de um ensino importado, transmissão de 'modelos'
culturais em função do . prestígio desenvolvido pelo grupo
dominante ... " ( 1976).
Balandier realizou suas pesquisas na .África e por isso
usa o termo colonialismo no seu sentido tradicional, no contexto internacional, de dominação e exploração de nativos
por estrangeiros. Coube ao antropólogo· mexicano Casanova
transportar o conceito para o contexto intranacional, para a
análise da situação mexicana (e por extenção a de outros
países da América Latina), por ele definida como uma SITUAÇÃO DE COLONIALISMO INTERNO, ou seja, o domínio e a exploração de nativos por nativos. Ésta situação surgiu quando as antigas colónias alcançaram sua Independência, processo que na América Latina já se iniciara no Sé-
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culo XIX, embora de maneira diferente do que aconteceria
na Africano século seguinte. Na América Latina não foram
os nativos (índios) que alcançaram sua Independência, mas
os europeus separatistas e seus descendentes. Na Africa, o
co1onialismo interno significa a dominação e exploração dos
nativos pelos próprios nativos africanos que, de maneiras
diversas, conseguiram ou reconquistaram poder político e
econômico, geralmente ex-chefes tribais ou intelect11ais educados na Europa. Significa, ainda, a dominação e exploração de certas tribos africanas por outras, mais fortes e mais
poderosas. En1 alguns países da América Latina, com grandes populações indígenas, como México, Guatemala, Equador, Peru e Bolívia, ocorreu algo semelhante, e nestes casos
o colonialismo interno realmente deixa de ser um problema
exclusivamente político e passa a ser também um problema
social, um problema de relaçõe·s de classes (veja para maiores informações Pazas e Pazas 1971, Stavénhagen 1963,, Herbert, Bockler e Quan 1972).
No Brasil, porém, nada mudou na situação dos índios.
Nem houve índios explorando outros índios, nem certas tribos dominando outras política e econômicamente, salvo al,g umas poucas exceções, onde esta dominação já datava de .
antes do encontro colonial. Esta troca do colonizador europeu pelo colonizador neo-brasileiro ocorreu em 1822, ano
em· que o Brasil ficou independente de Portugal e iniciou
sua dependência (agora imperialista) de países como a Inglaterra e Estádos Unidos, entre outros. A rigor, não há colonialismo interno no Brasil, já que se trata da colonização
das Nações Indígenas pela Nação Brasileira, o que ~ uma
situação de colonização internacional, entre nações. Se man_temos aqui a expressão colonialismo interno, é porque esta
colonização ocorre dentro das fronteiras da macro-nação colonizadora e não extra-fronteiras, como no caso da colonização européia ou do imperialismo americano.
Analisando a situação do índio no México, Casanova
descreve as várias formas que o colonialismo interno assume naquele país (esquematizado por ele no- quadro a seguir). 'NO entanto, apesar de ser originalmente publicado em
1963, numa revista brasileira~ o modelo de Casanova não
despertou aqui a merecida atenção, inclusive porque na m~
ma revista Cardoso de Oliveira tinha publicado seu modelo
sobre "fricção interétnica", que a partir de então passou a
orientar os estudos sobre os índios no Brasil. O resultado
-
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AS FORMAS DO COLONtALISMO INTERNO
A. MONOPôLIO E DEPENDENCIA
1. O "Centro Dominante" ou Metrópole e o
isolamento da comunidade indígena (áreas
de difícil acesso, falta demeiosdecomunicação, isolamento cultural).
2. Monopólio do comércio pelo "Centro Dominante" (relações de troca desfavorá1,teis
para a comunidade indígena; especulações,
compras antecipadas das colheitas, ocultação de mercadorias).
de mercadorias).
3. Monopólio de crédito (usura, controle da
produção ind(gena).
4 . Monocultura, população economicamente
ativa dedicada à agricultura e dependência.
5. Deformação e dependência da economia indígena.
6. Descapitalização.
7. Migração, êxodo e mobilidade dos indígenas.
8 . Reforço político do monopólio e da dependência (medidas jurídicas, políticas informa·
tivas, militares e econômicas).

FONTES: CASANOVA 1963: 30; 1969 : 243-244.

B. RELAÇÕES DE PRODUÇÃO E
blSCRIMINAÇÃO
1. A exploração conjunta da população indígena pelas diversas classes da população ladina.
2. Exploração combinada (escravista, feudal,
capital ista; parceria, peonagem, serviços
gratuitos).
3. Desapropriação de terras comunais e privadas; criação de assalariados.
4 . Trabalho assalariado (salários diferenciais:
minas, engenhos, plantações de café).
5. Exploração do artesão.
6. Discriminação social (humilhações e vexa·
r'nes).
7. Discriminação linguística.
DiScriminação jurídica (utilização da .lei
contra o indígena; abuso de .sua ignorância
da lei).
9. Discriminação política (atitudes colonialistas
dos funcionários locais e federais; falta de
controle pai ítico por parte dos índios, nos
municípios indígenas).
10. Discriminação sindical.
11 . Discriminação agrária.
12. Distriminaçãb fiscal (impostos e taxas).
13. Discriminação em investimentos públicos.
14. Discriminação em créditos oficiais.
15. Outras formas de discriminação (trocas,
pesos, medidas).
16. Processo de substituição do índio pelo ladino (em cargos de chefia, como proprietário,
como comerciante).
17. Reforço político dos sistemas combinados
de exploração.

a:

C. CULTURA E NIVEIS DE VIDA
1. Economia de subsistência, nível monetário
mínimo e mínimo de capitalização.
2. Terras de acentuada pobreza agrícola ou de
baixa qualidade (quando d ispon íveis), ou
impróprias para a agricultura (serras) ou de
boa qualidade (isoladas).

3. Agricultura e pecuária deficientes.
4 . Técnicas atrasadas de exploração (pré-hispâ·
nicas ou coloniais).
5. Baixo nível de produtividade.
6. Níveis de vida inferiores aos dos camponeses
lad inos (saúde, mortalidade infantil, analfabetismo, subnutrição, raquitismo).
7. Carência de serviços (escolas, hospitais, água,
eletricidade).
8. Cultura mágico-religiosa e manipulação econômica (economia de prestígio) e política
(eleições coletivas) .
9. Fomento do alcoolismo e da prostituição.
10. Agressividade de umas comunidades com
outras (real, lúdica e simbólica).
11. Vida rotineira, tradicionalismo e conformismo.
12. Reforço político do tradicionalismo (técnico
e ideológico), do conformismo e da agressividade entre comu nidades.

é que a artttopologia brasileira, até hoje, não produziu da·
dos suficientes que permitam uma análise mais correta e
mais completa da colonização indígena, em geral ou de grupos específicos. Uma exceção é a monografia de Santos
<1973 ) sobre os Xokleng, nação colonizada a partir do Século XIX embora só "pacificada" ri<) Século XX.
Diante disto, não tentamos, nos ca.p ítulos anteriores,
reconstruir detalhadamente os processos da ocupação colonial, a sua história, os métodos usados. O que interessava
em primeiro lugar foram as conseqüências do encontro colonial para os índios. Estas conseqüências podem ser ana..
lisadas. do ponto de vistà do colonizado,r que, evidentemen..
te, descobrirá muitos aspectos positivos, já q\J.e ele se considera uma espécie de herói civilizador. Pórém, o que é bom
para o colonizador não é necessáriamente bom para os índios, e o que é considerado bo·m por um grupo indígena,
r1ão é necessáriamente considerado bom também pelos outros. Do ponto de vista indígena, a colonização trouxe inú·
meras conseqüências n~gativas, causou desgraças e sofrimentos. Para os índios, o encontro colonial causou o que
aqui denominaremos genericamente um este~~ ~eral de DEPRIVAÇÃO.
b) Colonialismo e deprivação indigena.

O conceito de deprivação já existe há bastante tempo,
n1as não teve grande aceitação na antropologia. O .termo DE·
PRIVA1'ION (sempre sem tradução) aparece apenas· esporadicamente na literatura antropológica brasileira, e sempre·
ligado a movimentos messiânicos. Schaden (1962) cita a deprivação como um dos fatores que causam um "estado de
profunda exasperação coletiva" entre· os Guarani, originalido-se daí movimentos messiânicos: "o estado de DEPRIVATION acarretado pelos contatos culturais" é um dos fatores
que reativam o mito do Paraíso. Em outro trabalho, Schaden
(1959) esclarece melhor o conceito ao dizer que "as condições em que se desenvolve o messianismo costumam caracterizar-se como correspondendo a uma situação sócio-cultural de penúria ou DEPRIVATION, que se pode precisar
como o desespero causado pela incapacidade de se obter o
que a cultura definiu como a satisfação comum das necessidades vitais".
Triebels ( 1972) cita a definição de Zadrr/sny, segundo
-
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o qual deprivação é "a perda de privilégios,. direitos e córl.fortos, uma vez obtidos ou possuídos", e acrescenta que "esta perda sempre se relaciona com um quadro de referência,
que pode ser o próprio grupo (ingroup ) cu um outro grupo ( out-group) ". Ü ' grupo que perdeu seus privilégios anteriores e não tem acesso aos privilégios da sociedade dominante, pode ser chamado um grupo deprivado, e sua cultura uma cultura deprivada, ou seja, uma cultura na qual
existe "uma grande falta de liberdade para independente e
consciente·m ente dar forma à sua existência". Uma cultura
deprivada seria uma cultura cujos portadores "não podem
viver e desenvolver sua cultura por causa de um outro grupo
cultural que lhes tirou seus direitos, privilégios e possibilida.
des anteriores e ao mesmo tempo, em geral, não lhes permitiu o acesso à sua própria cultura" (Triebels 1971 ) .
Depriv~ção não é, portantoi o mesmo que privação, que
significa apenas a falta, a ausência de algo. O termo deprivação pretende deixar claro que esta falta foi causada por
outro grupo, ou outra pessoa, ou pela comparação com outro grupo ou outra pessoa. Embora a ·p alavra deprivação
r1ão seja encontrada nos dicionários brasileiros, Houaiss, no
Webster's Dicionário Inglês-Português ( 1982) captou o significado exato das palavras quando t raduziu PRIVATION
como privação, falta, carência, ausência, e DEPRIVATION
como privação, desapossamento, despojamento, perda, destituição. Diante disto cons;deramos justificável traduzir deprivation como deprivação, que é a p rivação causada por
terceiros, ou pela comparação com terceiros.
.

.

.

.

.

1

Observa-se que o termo deprivação de Triebels e Zadrosny não corresponde exatamente ao termo deprivação
conforme usado por Schaden, onde ela de fato resulta do contato com os não-índios, o elemento deprivador, mas onde
o quadro de referência continua sendo a própria sociedade
indígena, comparando os índios a sua situação atual com
sua situação tradicional, considerada mell1or. Ou, nas pala·
vras já citadas de Schaden, depriva.ç ão seria, neste caso, o
r·esultado da "incapacidade de se obter ô que a cultura definiu como a satisfação comum das necessidades vitais", e
esta cultura de referência seria a própria cultura indígena.
Esta deprivação será possível também antes ou independentemente do contato com a sociedade brasileira. Entretanto, a deprivação conforme definida por Triebels e outros, resulta antes de tudo do co·n tato com a sociedade nacional co-
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Ionizadora, não apenas pelo fato de esta ser o elemento
deprivador, o eleménto destnúdor, mas principalmente porque ela passa a funcionar como qm\dro de referência para
os índios, sendo a "penúria sócio-cultural" definida não mais
em termos indígenas, mas em termos brasileiros. A deprivação resulta da comparação da própria situação com a situação considerada melhor de membros de outra sociedade
ou de outra classe social, embora esta situação na realidade não ·precise ser melhor.
Poderíamos resumir o exposto acima nas palavras de
Runciman ( 1972), segundo o qual um individuo ou wn grupo é deprivado de um elemento X quando: "1) ele não tem
X; 2) ele vê X na posse de outra(s) pessoa(s), que pode
ser ele mesmo em algum tempo anterior ou esperado; 3)
eie deseja ter X; 4) ele acha plausível ter X ". A deprivação,
portanto, é sempre relativa, isto é, ela implica numa comparação com outros, sejam indivíduos ou grupos, ou nwna
comparação consigo mesmo nwna data anterior.
O fato de não possuir um objeto - por exemplo um
machado de ferro - significa apenas que o índio (ou grupo indígena) é privado deste objeto, cuja existência talvez
~té desconheça. Mas o índio (ou grupo indígena) só passa a ser deprivado quando sente a falta do machado e de~eja tê-lo, ou porque já possuiu um antes ou porque vê o
machado na posse de outros índios, ou de brancos. O .mesmo diz respeito aos fenómenos não-materiais. Portanto, a
ausência de algo pode significar privação para um grupo indígena e deprivação para outro. Além disto, não há. dois grupos indígenas com um mesmo . grau de deprivação porque
este dependerá: 1) da quantidade e da qualidade das coisas
materiais e não-materiais que o colonizador tirou, destruiu,
impôs ou proibiu; 2) do quadro de referência de cada grupo indígena. Quanto a este último aspecto, podemos distingwr:
1) Grupos com uma atitude negativa para com a sociedade brasileira e positiva para com a própria sociedade indígena que constitui o único quadro de referência;
2) Grupos com uma atitude positiva para com ambas
as sociedades, e ambas podendo funcionar como quadro de
referência, de acordo com as circunstâncias;
3) Grupos com uma atitude negativa para com a sociedade indígena e positiva para com a sociedade brasilei.ra, que p assa a funcionar como quadro de r eferência;
-
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4) Grupos com uma atitude negativa para com ambas
as sociedades: não existe mais nenhwn quadro de referên·
eia.
Na primeira categoria estão incluídos não apenas os
grupos que, sabendo da existência de wna outra espécie de
genteM diferente biológica e culturalmente, preferem evitar
o contato, mas também aqueles grupos em contato com a
sociedade brasileira que preferem viver de acordo com s11as
tradições tribais e rejeitam a cultura brasileira ou a aceitam apenas cçmpulsoriamente. As relações serão de desconfiança e de hostilidade aberta. O grupo é "community-oriented", mantendo uma atitude de isolacionismo. Ainda é in·
dependente, autosuficiente, sua cultura ainda constitui um
todo integrado, funcional, que consegue satisfazer as necessidades básicas. Não havendo pressões por parte da sociedade brasileira, a deprivação será nula. Entretanto, estes
casos são raros. Podemos admitir que a presença da socie. dade nacional já se faz sentir mesmo nas regiões mais inaressíveis do Brasil. Fugas, migrações, combates, a invasão
do território e outros fatores podem ser responsáveis por
drásticas mudanças que deterioram a cultura tribal. Viver
plenamente de acordo com as tradições tribais se torna impossível, surgindo os primeiros fenômenos de deprivação,
que será maior ou menor de acordo com o impacto nefasto
da sociedade brasileira. A deprivação resulta da comparação entre a situação tribal atual e wna situàção anterior
considerada melhor. Admitimos que este tipo de deprivaçao esteja presente em todas as tribos classüicadas de isoladas ou em contato intermitente com a sociedade nacional.
Com o decorrer do tempo, esta deprivação pode awnentar tanto que a satisfação das necessidades vitais. se torna
impossível com o mero recurso aos meios tradicionais. Neste caso, a tribo pode resolver aproximar-se da sociedade
brasileira e aceitar a convivência. Fazendo isto, perderá sua
autonomia e ficará dependente da sociedade brasileira para
a satisfação de parte de suas antigas e novas necessidades,
principalmente quanto ao fornecimento de objetos industriais e certos tipos de alimentos e bebidas. Inicia-se, deste
modo, o processo de aculturação, embora quase sempre uma
aculturação unilateral, com modificações apenas na cultura
indígena. Ao mesmo tempo inicia-se o conflito ·que acompanha todos os processos aculturativos: aos poucos os índios
terão de escolher entre duas culturas totalmente opostas e
na prática mutuamente exclusivas. Nesta segunda fase, os
-
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índios terão ainda uma atitude ambivalente, querendo harmonizar os elementos contraditórios, viver ao mesmo tempo de acordo com sua tradição tribal e participar do mundo
dos brancos. O resultado é uma cultura que não é uma coi~a nem outra. A deprivação nasce agora: 1) da comparação
entre a situação atual com a situação tribal tradicional e/ ou;
2) da comparação entre a situação atual e aquilo que consideram o mundo dos brancos. De um lado pode hav.e r uma
desilusão com a situação atual, uma saudade do passado tribal distante, antes do contrato, podendo originar-se daí vários tipos de mo·v imentos contra-acultrativosJ como resulLado da deprivação . De outro lado, pode haver urna desilusão quando o grµpo vê que não tem o acesso desejado à
cultura· bra.sileira, não podendo obter tudo que gostaria de
possuir e que vê na posse dos não·-índios.
Aos poucos a sociedade tribal pod.erá perder cada vez
mais sua importância como quadro de referência. O grupo
se torna "nation-oriented": 1) porque a cultura tribal simplesmente não existe mais ou; 2) porqt1e, mesmo existindo
uma parte considerável, esta não é mais considerada ideal,
motivo pelo qual preferem incorporar-se na sociedade nacional. Mas como esta, até hoje, nunca permitiu ou possibilitou aos índios o pleno acesso a todas as instituições nacionais, resulta a deprivação por causa da comparação de
sua situação com a situação considerada melhor dos não~
-índios. Em geral, os índios perdem por completo sua cultura
tradicional, mas não conseguem incorporar-se satisfatoriamente na sociedade nacio·nal. Em lugar de inte.g rados, são
deprivado·s porq;ue participam apenas de alguns privilégios,
direitos e oportunidades da sociedade brasileira.
Pode parece.r que as três fases até agora descritas constituem uma seqüência evolucionista. Muitos dos grupos que
se encontram a.t ualmente na terceira fase têm, realmente,
percorrido sucessivamente as duas fases anteriores. Mas
nem sempre isto precisa ocorrer. Em muitos casos o grupo não chegou a alcançar a. segunda ou terceira fase, mas
passou logo para a quarta, que se caracteriza pela ausên··
eia de qualquer quadro de referência. A deprivação pode,
na fase anterior, ter chegado a tal ponto que o grupo indígena deixou de funcionar como quadro de referência. Sob
o impacto do contato, a sociedade tribal se desintegrou por
completo, restando apenas uma sombra daquilo· que foi . Vi-·
ve numa penúria cultural extrema, sem possibilidade de satisfazer as necessidades vitais. Se neste caso a sociedade bra-
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sileira se recusar a aceitar este grupO no seu meio, seja por
que motivo for, ou se o próprio grupo indígena sob hipótese alguma quizer entrar em contato com a sociedade nacional e, por outro lado, também não puder voltar para a
situação tribal anterior, desaparece também a possibilida·
de de ·um novo quadro de referência. O resultado final será
a extinção da tribo, cultural e biologicamente, salvando-se
talvez alguns membros que se ·integram em outro grupo indígena. Também nesta fase podem surgir movimento~ nativistas,. numa última e desesperada tentativa de sobreviver
como grupo. Há evidência de tais casos no passado e é possível que cheguem a ocorrer de novo no futuro .
•
A deprivação está, portanto, presente em todos os grupos indígenas no Brasil, emqora tenha forma e intensidades
diferentes de acordo com o quadro de referência adotado
por cada grupo indígena e o grau de agressividade da sociedade brasileira.
Na primeira e segunda parte deste livro descrevemos
alguns aspectos da deprivação que resultou do encontro colonial. Para fins de análise distinguimos os seguintes tipos
de deprivação (embora, para não assustar o público a que
o livro se destina, este conceito pouco conhecido não tenha
sido· usado no texto):
DEPRIVAÇÃO TERRITORIAL: com a conquista, os índios perderam não apenas suas terras, necessárias para sua
subsistência, mas, o que é bem mais grave, também seus
territórios, suas Pátrias. Passaram a viver em terras cedidas pelos governos coloniais, terras geralmente insuficientes
para sua sobrevivência e nas quais são apenas posseiros e
não proprietários. Por este motivo, estas terras a qualquer
momento e sob qualquer pretexto lhes podem ser tiradas,
quando isto for de interesse do colonizador. Este problema
continua até os dias de hoje, e talvez até pior do que em
séculos anteriores (capítulo 1 e 2) .
DEPRIVAÇAO BIOLôGICA: o encontro colonial sempre
traz uma enorme depopulação entre os colonizados, seja por
causa de práticas de genocídio, seja pela introdução de doenças fa~ais para os índios (capítulo 3) .
DEPRIVAÇAO CULTURAL: a situação colonial será não
apenas responsável pela introdução d6 elementos culturais
novos, que podem até ser desejados pelos índios e benéficos para eles, mas também provoca a extinção de culturas
inteiras, através dos processos de deculturação e etnocidio,
-
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proibindo-se aos índios de viver de acordo com seus padrões culturais tradicionais, ou impondo a cultura do colo·
nizador, principalmente na religião, na organização ~onô..
mica e na organização política (capítulo 4).
DEPRIV.t\ÇAO POLlTICA: o índio perde o direito elementar de decidir sobre seu próprio destino e passa a. ser
governado por seus colonizadores, inicialmente portugueses,
depois brasileiros. Resultam disto a destruição da organização política indígena, a negação de direitos políticos, 'inclusive dentro da sociedade colonizadora, a proibição de eleger seus lideres políticos, a proibição de ter sua própria justiça e, o que talvez seja mais grave, a impossibilidade de
ter uma identidade política própria, a proibição de ter uma
nacionalidade própria e a obrigação de assumir a nacionalidade do colonizàdor. Este domínio político é feito através
de decretos e leis, e através de órgãos especialmente criados para este fim. No Século XX, estes órgãos de adnúnistração colonial receberam os nomes bonitos de Serviço
de Proteção aos índios e Fundação Nacional do índio. Por
ser um dos problemas mais graves causados pelo encontro
colonial, foi tratado mais amplamente na segunda parte (capítulos 5 a 8) .
Um quinto tipo de deprivação que gostaríamos de ter
tratado, mas sobre o qual não foi possível encontrar dados
suficientes, é a DEPRIVAÇAO PSICOLôGICA. O índio, obviamente, reage como qualquer ser humano às cons4ultes
fugas, aos massacres de parentes e amigos, à destruição violenta de sua aldeia, à separação violenta de pais e filhos,
à impossibilidade de viver de acordo com seus valores culturais, às torturas físicas e mentais impostas pelos colonizadores, à servidão e à escravidão, à prisão nos cárceres privados da FUNAI. Estas e outras tantas desgraças ca11sarlas
pelo colonizador devem provocar nos índios, da mesma forma como ca11sariam nos brancos colonizadores, traumas,
perturbações mentais e problemas psicosomáticos e afetivos
de vários tipos. Na África estes problemas foram mais profundamente estudados por Fanbn ( 1966, 1979 ) . Infelizmente,
os psicólogos e psiquiátras brasileiros ainda não se aventuraram a estudar estes problemas. Trata-se de um ca.mpo
t:'inda aberto para estudos pioneiros.
O colonizador sempre conta a História à sua maneira,
de seu próprio ponto de vista e não permite ao índio ter
sua História Indígena. A colonização leva assim a uma pro-
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gressivà desmetnorização do índio, à sua complêtA alienação que culmlna na sua identificação com a nacionalidade,
a cultura e a história do colonizador. Da mesma fonna que
o colonimdo perde a sua memória histórica, o colonir.ador
passa a contar uma história deturpada.. 11ma história contada do ponto de vista do dominador. Não tivemos neste
livro a pretensão de devolver aos índios a sua memória
histórica, .algo que só pode ser feito pelos futuros historiadores indígenas. O Dia D da Descolonização Indígena já começou e o V da Vitória Indígena é apenas uma questão de
tempo. Nesta contra-ofensiva não faltarão aliados para os
indios. Além da Organização das Nações Unidas, dezenas de
organizações nacionais e internacionais apoiam a ca11sa indi·
gena. Resta saber se esta Vitória Indígena será obtida através da diplomacia, com meios pacíficos. ou através da vio\ência, com derramamento de sangue de ambos os lados. Por
isso, este ensaio se destina aos brasileiros, porque só conscientizando-os de seu caráter colonialista e de suas conseqüências nefastas para as. Nações Indígenas, poderá ser evi·
tado o uso da força e da violência na luta dos índios por sua
Libertação. E esta Libertação está próxima, muito mais próxima do que muitos brasileiros pensam.

-
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ANE:Xô 1
ROTEIRO PARA AULA
CAPtTULO 1
1. Definição de índio:
1.1. estereótipo popular: índio é um indivíduo primitivo, selvagem,
o antigo habitante do Brasil.
1.2. definição científica: índio é todo indivíduo reconhecido como
membro por uma comunidade de origem pré-colombiana que se
identifica como etnicamente diversa da nacional e é considerada
indígena pela população brasileira com que está em contato.
1.3. definição política: índio é todo indivíduo dominado, no passado
e no presente, pelos colonizadores do Brasil (e das América~ em
geral).
2.

A questão da nacionalidade indígena:
2.1. na literatura cientifica: os indíos constituem tribos, etnias, grupos, que são conceitos sem conotação política·
2.2. nos documentos históricos: os índios constituem Nações.
2.3. o índio não é brasileiro, mas possui nacionalidade própria. As
j ribos indígenas constituem micro-nações dentro da macro-nação
brasileira.
2.4. o ínáio perdeu sua autonomia política quando se sujeitou ao donio colonial, o que para muitas nações indígenas ocorreu em séculos passados, mas para outras no século at.ual.
2.5. História Indígena de ponto de vista dos índios:
1500-1822: período do colonialismo .externo (pelos portugueses)
.1822-hoje: período do colonialismo interno (pelos brasileiros)

3.

Atividades econômicas dos colonizadorf"s: século XVI a XIX :
pau brasil
t:ana de açucar - drogas do sertão
pecuária
agricultura - madeira - ouro, diamantes - café - borracha

4· O colonizador e as terras indígenas:
4.1. de 1500 a 1850:
4. t .1. os territórios indígenas são considerados propriedade da coroa
portuguesa, que faz a
4.1.2. distribuição destes territórios a colonizadores através do sistema
de capitanias e sesmarias, enquanto
4.1.3. aos índios são cedidas terras para sua sobrevivência, com o que
eles se tornam posseiros em suas próprias terras.
4.2. depois de 1850:

-
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4.2.1 em 1850 faz-se a divisão em terras públicas, da União, e terras
particulades, de propriedade individual·
4.2.2. muitos grupos indígenas perdem ·suas terras por não as registrarem confarme as exigências da lei.
4.2.3. outros grupos têm suas terras vendidas a não-índios como terraF
particulares.
•
4.2.4. muitas aldeias ainda habitadas por índios são consideradas desocupadas e suas terras declaradas devolutas.
4 ?.5· a partir de 19 10, os índios obtêm a posse e o usufruto das terras
que ocupam, mas a União se consiqera proprietária das terras.
CAP tTULO 2
5. A posse e a propriedade das terras indígenas.
5·1. em teoria, os índios têm a posse das terras que habitam, mas
5.2. na prática, a União, que. se oonsidera proprietária destas terras,
pode expulsar os índios
5.2.1. pot causa da segurança nacional
5.2.2. por causa do desenvolvimento nacional
5.2.3. para a exploração das riquezas do subsolo
6. Causas de expulsões de índios na atualidade:
6 1. construção de rodovias
6.2. construção de barragens e hidrelétricas
6.3. exploração de minérios (ouro, ferro etc·) no subsolo indígena
6.4. exploração de petróleo no subsolo indígena por empresas multinacionais e estrangeiras
6.5. projetos de grupos econômicos e empresas nacionais e multinacion~is pa.r a atividades agropecuárias, madeireiras e outras.
7. O usufruto das terras indígenas:
7.1. em teoria, os índios têm o usufruto de todas as riquezas natu.
rais nas terras que habitam, mas
7.2. na prática, só têm este usufruto das riquezas do solo ou do sub
solo enquanto estes não tenham ainda valor econômico para os
brasileiros ou estrangeiros.
8. A demarcação das terras indígenas:
8 .1. todas as terras indígenas deveriam estar demarcadas até dezembro de 1978
8-2. mas até aquela data, só 26 das 181 áreas indígenas tinham sido
demarcadas.
8.3. nas poucas áreas demarcadas, a FUNAI não providenciou a expulsão dos invasores das terras indígenas.

-
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8.4.

em todos os casos de expulsões de inva&ores, a iniciativa foi
tomada pelos próprios índios, sem o apoio da FUNAI.
8.5. o que levou este órgão a s~licitar apoio militar e policial para
proteger os invasores con tra os índios (enquanto deveria ser o
contrário) .
8.6.

para o índio, a terra não é apenas um meio de produção de alimentos e riquezas, mas é antes de tudo um territó rio, uma Pátria.
'

CAP fTULO 3

9.
10

População · indígena no Brasil em 1500: cerca de 4.000.000 cerca de 100.000 - em 1978 cerca de 200.000

em 1957 :

Causas da Depopulação indígena:
10.1.

Causas internas:
ecológicas; exaustão
pesca

do solo, secas, desaparecimento da caça/

sociais: conflitos intertribais e conflitos intratribais
religiosas: movimentos messiânicos
psicológicas: demonstração de masculinidade/valentia
10.2.

Causas externas :
captura de escravos indígenas (por portugueses e outros índios)
aliança entre portugueses e índios para combater outros índios
alianças de índios com europeus (franceses, holandeses) para
combater os portugueses
provocação de guerras intertribais pelo cQlonizador para enfraquecer a resistência indígena.

10.3. Doenças :
l 0.3.1 · doenças: contagiosas contra as quais o índio . não possuía anti<..orpos, come. gripe, saran1po, bexiga, tuberculose.
10.3.2· transmissores de doenças :
missionários
administradores coloniais (atualmente funcionários da FUNAJ'
frentes econôm.icas
viaiantes, turistas. cieoti&tas, antropólogos.
10.3.3. agravantes:
sistema de internato nas

missõr.~

promiscuidade nos hospitais das missões e da FUNAI
substituição de malocas por pequenas casas e uso obrigatório de
vestuário

-
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subnutrição (importação de alimentos descônhecidos; mudança de

· -

vida nômade para sedentária; imitação do branco que tem aversão de certos alimentos indígenas)
indus~rializados,
sem acomuso indiscri.rrúnado de remédios
panhamento médico
falta de assistência médjca pela FUNAJ

10.4. Genocídio:
10.4.1. no passado (genocídio consciente)·

guerras de extermíruo de índios hostis
expedições para captura de escravos
guerras •justas" (por qualquer motivo'
t0.4.2. na atualidade (genocídio por omissãQ)·
massacres de grupos indígenas (força arn1ada, envenenamento
guerra bacteriológica)
impunidade de crimes contra os índios
deportação de índios para lugares inadequados para sua sobrevivência física
redução de territórios indígenas para abaixo do mínino nece.o1>ário para !'Ua sobrevivência física.
CAPITULO 4
\

11.

Deculturação: perda total ou parcial da cultura sem uma substituição
satisfatória por outra, geralmente por causa de repentina ou excessiva mortandade.
11.1. Exemplos:
na organização social: desaparecimento das rei;(ras matrimoniais
tradi cionais ou da divisão em grupos de idade.
na organização econômica: impossibilidade
da antiiZa divisão
de trabalho, formas de cooperação ou de distribuição de bens.
na religião: desaparecimento da mitologia e de práticas reliiiosas.

l2.

Aculturação: mudança~ culturais
resultantes
do contato entre sociedades com culturas diferentes·
12.1 Exemplos:
ni:t cultura material: introdução de novos objetos (fósforos. ma.
chados, roupas panelas etc.)
na língua: aprendizagem de uma outra língua (o português)
na economia: produção de excedentes, acumulação
de bens.
plantio de novos produtos, trabalhos as!>alariados. mentalidade
capitalista.
na organização social: aceitação de novas regras matrimoniais,
casamentos com brancos, individualismo, aparecimento de elas·
ses sociais.
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na organização política: mudança de critério~ para a e1colhe
d0t lfderes, aceitação de autoridade política externa.

tl. Etnocfdio: proibição de viver de acordo com os padrões culturais
tradicionais, com ou sem imposição de uma outra cultura
13.l. Exemplos:
na cultura - material: uso obrigatório de vestuário; imposição de
novos padrões habitacionais.
na língua: uso obrigatório da língua portuguesa
na religião: proibição de práticas religiosas tradicionais e imposição de uma nova religião; perseguição de líderes religiosos
tradicionais
na economia: imposição de novas atividades econômicas; imposição de horários de trabalho; . proibição de atividades econômicas tradicionais; substituição forçada de vida nõmade. por
vida sedentária.
na organização social: imposição de novas regras matrimoniais,
proibição de fe~tas e divertimentos tradicionais, retirada de
crianças do convívio · tribal.
na organização política: imposição de novos líderes e de novos
critérios para a escolha de líderes políticos; submissão compulsória a autoridades políticas externas; proibição de encontros
políticos indígenas.

-

-

14. O fim dos povos indígenas?
14.t. a sobrevivência biológica está garantida. porque a população indígena está aumentando sempre e quase duplicou de 100.000
para 210.000 pessoas entre 1957 e 1978.
14.2. embora as culturas indígenas estejam desaparecendo sempre
maia. nio estj ocorrendo a assimilação de tribos. porque todas
elas preferem· manter a sua identidade indígena.
CAP.fTULO 5

15. Assuntos principais da legislação indigenista colonial·
15.l. a questão da escravidão indígena:
ora permitido qualquer tipo de escravidão, ora proibido completamente, ora apenas permitido escravizar
índios aprisionados
em guerras justas, ora permitindo a escravidão durante um número limitado 'tie anos. ora limitando o número de escravos para cada colono.
as leis são contraditórias e isentas de punições.
métodos pata obter escravos indígenas: resgate, saltos, guerras
justas, entradas. bandeiras. descimentos.
15.2. a questão dos aldeamentos:
finalidade: criar reservatórios de mão-de-0bra

-
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vàtitagertS! eViUlránt o geoocídío total
desvantagens: etnocídio
15.3. a questão do trabalho indígena:
os índios dos aldeamentos eram livres
mas tinham que fazer trabalhos f0tçados para os colonizadores
pelo que deviam receber salários ~em dinheiro ou espécie);
só podiam trabalhar durante um certo período por ano e
trabalhavam também, forç11damente, para os padres e em
viços públicos.
16.

A legislação pombalina ( 1755/ 58 -

ser

1798) :

16.1· é abolido qualquer tipo de escravidão
16.2. afasta os jesuítas do poder temporal dos aldeamentos, sendo nomeados " diretores de índios" leigos
16.3. tira aos jesuítas o monopólio do poder espiritual
16.4. estimula os casamentos entre índios e brancos
16.5.

16.6.
16.7.
17.

recomenda o uso da língua portuguesa entre os índios,
para nomes ·próprios e nomes de aldeias
os índios terão de pagar os dízimos
continuam os trabalhos forçados para os colonizadores

inclusiv~

A legislação indigenista no Século XIX ·
17 .1. Em 1798 é abolida a legislação pombalina. A legislação indigenista passa a variar de região para região, de ano para ano. São no-.
vamente permitidas a escravização indígena · e as guerras de ·
extermínio.
17 .2. Só a partir de 1845 volta uma legislação indigenista parecida
com a leg1slação pombalina e que, com
poucas modificações,
continuou em vigor até 1q10, sem no entanto melhorar o desti·
no dos índios.

CAPITULO 6
18.

Causas da criação do SPI em 1910· ·
18.1.. abolição de escravidão negra, seguida da
18.2. imigração estrangeira, que levou a
18.3. conflito& entre índios e imigrantes europeus.
18.4. política de abertura do interior e proteção de fronteiras e co11flitos entre índios e brasileiros resultantes disto·
18.5. debate do problema indígena em congressos científicos e na imprensa nacional.
18.6. a experiência da "Comissão Rondon", )unto com
18.7. · a atuação da Igreja Positivista Brasileira
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19. Realizações do S P1:
19.l. pacificações de tribos indígenas, seguida peÍa
19.2. criação de postos indígenas, que davam uma
19.3. assistência muito precária aos índiOi
20. Causas ' do fracasso do SPI :
20.1. falta de recursos financeiros
20.2. falta de recursos humanos capacitados
20.3. crescente falta de idealismo dos funcionários e
20.4. a burocratização do SPI
20.5. constantes mudanças na filosofia assistencial do órgão, por causa
das mudanças frequentes de um ministério para outro.

CAPITULO 1
21 . A FUNAI e a tutela política:
21.1. negação do direito a auto-governo
21.2. negação do direito de opinar sobre seu destino
21.3. destruição das lideranças tradicionaiit
21.4. imposição de nov~ "líderes", submissos à FUNAI
'21.5. proibição de viajar pelo Brasil e ao exterior
21.6. proibição de realizar reuniões intertribais
21 .7. punição, prisão ou deportação de índios contrários à política da
FUNAI
22. A FUNAI e a tutela econômica·
22.1. projetos ditos de "desenvolvimento comunitário", impostos aos
índios e muitas vezes contrários aos seus interesses e desejos reais.
22.2. exploração das terras indígenas, através
de arrendamento a
não-índios ou
22 .3. através de "projetos econômicosn que visam a transformação dos
postos indígenas em empresas madeireiras, agro-pecuárias ou outras em benefício da própria FUNAI.
22.4. exploração da mão.de-obra indígena pela FUNAI
22.5. proibição aos índios de atividades econômicas tradicionais ou da
exploração, em suas próprias terras, de produtos considerados
"propriedade» da FUNAI
22.6· uso de ·lucros obtidos às custas ' do índio e pela exploração das
terras indígenas, para a manutenção da FUNAI e para pagar
a .. assistência" aos índios.
23. A FUNA1 e a assistência ao índio:
23.1. falta de pessoas capacitadas na FUNAí
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23.2. ii8$istêttciu ptüti<latttéb.té auê~ttte ou 8ótnettte t'ílra sõ1ucionar pe
quenos problemas individuais ou locais
aos encarregados bem
23.3. falta de apoio financeiro e material
intencionados
2.3.4. desvio de verbas assistenciais para a sede em Brasília e para as
Delegacias Regionais
23.5. política de ' "promessas", sem intenção
ou
possibilidade de
cumpri-las
23.6. assistência do 'índio pago pelo próprio índio.

CAPtTULO 8
24.

A FUNAI e a pesquisa científic1l:
24.1. assistência eficaz pressupõe conhecimento da situação de cada
grupo indígena
24.2. os cientistas especializados em pesquisar sociedades indígenas são
os antropólogos, mas
24.3. a FUNAI não costuma contratar antropólogos, porque estes observam, questionam e criticam demais
24.4. além disto, a FUNAI cria dificuldades para a pesquisa de grupos indígenas
24.5. b que resulta num conhecimento muito reduzido da problcmá·
tica indígena, geral ou de grupos específicos, por parte dos funcionários da FUNAI e, além disto,
24.6. impossibilita uma política indigenista adequada para cada ,g rupo indígena.

25.

A FUNAl e a emancipaçãó indígena:
25. t · a emancipação tomatia os índios plenos cidadãos brasileiro1. possibilidade prevista no Estatuto do fndio, ;· mas a pedido dos próprios
índios, o que até hoje nunca aconteceu. ;'
25.2. pela modificação que, em 1978, seria introduzida pelo ante-projeto sobre a emancipação, esta poderia ; ser decretada unilateralmente pelo governo brasileiro ou pela FUNAI, mesmo contra a
vontade dos índios.
25.3. Críticas ao projeto de emanc~pação:
desnecessário por ser assunto já regulamentado por Lei
autoritário, porque concederia ao governo poderes unilaterais para
decretar a emancipação
prejudicial, pelo fato de diminuilf as áreas indígenas e introduzir a
propriedade individual da terra
inútil para os índios, porque não tiraria a FUNAI ,'d e suas terras
pois esta continuaria como ., tutor", m~mo depois da emancipação.
perigoso para as 1ideranças indígenas e organizações indígenas, qu"
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26.

poderiam ser enquadradas na Lei de Segurança Nacional.
contrário à Convenção n.0 107 da Organização · Internacional cC'
Trabalho, que proibe o uso da força e da coerção na ·integração
de minorias nacionais.

Libertação Indígena:
26.1. Depois da Segunda Guerra Mundial, quase todos os povos colonizados da África e da Ásia reconquistaram sua Independência.
26.2. Pode-se prever que a descolonização também ocorrerá entre os povos indígenas nas Américas, principalmente nos países com grandes populações indígenas
26·3. Os Movimentos de Libertação Indígena surgiram nas Américas na
década de 70 e estão crescendo sempre mais, inclusive com apoio
internacional.
26.4. No Brasil, após uma ép9c.;a de Assembléia Indígenas regionais· e nacionais, organizadas pelo CIMI, o Movimento Indígena ' é lideradçJ
pela União das Nações Indígenas.

!
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ANEXO

Jt

SUGESTOES PARA LEITURAS COMPLEMENTARES
1. PORANTIM. Para ficar atualizado sobre a situação dos índios no arasil1
nada melhor do que a leitura do jornal PORANTIM: EM DEFESA DA
CAUSA INDlGE'NA , que é publicado mensalmente e vendido · em mui·
tas bancas de revistas· Para uma assinatura anual (que em 1983 custava
CrS 3.500,00), escreva para PORANTIM, Caixa Postal 11.1159, Brasília
~CEP 70.070).
2. POVOS INDlGENAS NO BRASIL é o título de uma· coleção que está
sendo organizada pelo Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Dos 18 volumes' planejados, até o presente momento só foi publicado
o Volume 5, que trata dos índios do Javari (índios Marubo, Mayoruna,
Matis, Kulina, Kanamari e outros. Os outros volumes devem ser publicados nos próximos anos e constituirão, sem dúvida alguma, a melhor fonte para informações históricas e atuais sobre os índios de cada
re2ião Pelo menos por enquanto, os livros não são "vendidos em. livrarias. mas os interessad~s podem pedir informação ao CED.I , Caixa Postal 54.097, São Paulo (CEP 01.000), ou visitar o próprio CEDI, Av
Higienópolis 938, São Paulo.

J . RIBEIRO, B., O lNDIO NA HISTORIA DO BRASIL, São Paulo (Global Editora), 1983. Deste livro didático interessa principalmente a segunda parte, no que se refere à escravidão indígena, u missões jesuíticas
e à expansão territorial da sociedade brasileira.
'"
\

• · HISTORIA DOS POVOS INDfGENAS: 500 ANOS DE LUTA NO
BRASIL. Petrópolis (Vozes), 1982, editado pelo Conselho Indigenista
Missionário, é um livro didático que recomendamos principalmente aos
professores de ensino de 1°. Grau. o · livro é ricamente ilustrado con1
desenhos elaborados pelos próprios índio!'·

5. MELLATTI. J. C., fNDIOS DO BRASIL, Brasília (Coordenada Editora
de Brasília) , 1970. Livro didático que trata principalmente da tradicional
cultura indígena.
6. RIBEIRO, D ·, OS lNDIOS E A CIVILIZAÇÃO, Rio de Janeiro (Editora Civilização Brasileira) , 1970. Livro de leitura obrigatória que reúne
vários ttabalhos publicados nas décadas de 50 e 60, e que tratam das
fronteiras da · civilização, da intervenção protecionista e da transfiguração étnica.

7. SUES, P., EM DEFESA DOS POVOS INDfGENAS: DOCUMENTOS E
LEGISLAÇÃO, São Paulo (Edições Loyola) , 1980. Apresenta documentos importantes sobre a questão indígena, além da atual legislação indigenista do Brasil.
8. SANTOS, S. COELHO DOS (org.), O fNDIO PERANTE O DIREI.
TO. Florianópolis (Editora da UFSC) , 1982. Contmt artigos de antropólogoe
e advogados sobre a situação jurídica do Jndio no Brasil·
9. DAVIS, Sh., VITIMAS DO MILAGRE: O DESENVOLVIMENTO
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OS tNÕIÓS DO BRASIL, Rio de Janeiro (Zahar), 1978. Trata da mÔ:
dema ocupação econômica da região amazônica e seu impacto sobre
as tribos indígenas.
10. MARTINS , E ., NOSSOS INDIOS, NOSSOS MORTOS, Rio de Janeirc1
(Editora CODECRI). Reportagens, entrevistas e artigos escritos
na
década de 70 por um jornalista defensor da causa indígena e capaz C! sensi bilizar o grande público (o que os antropólogos quase nunqa con.
seguem)
11 . CADERNOS DA COMISSÃO PRó-!NDIO/ SP

n .0 1 - A QUESTÃO DA EMANCIPAÇÃO, São Paulo (Global Editora),
1979
n. 0 2 - - A QUESTÃO DA TERRA, São Paulo (Global Editora . 1981
n.0 3 - A QUESTÃO DA EDUCAÇÃO INDtGENA, São Paulo (Brasiliense) 1981.
'

,.
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POVOS INDlGENAS NO BRASIL
1978
GRUPO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

AMAZÓNIA
1. Amazonas
Diahói
Parintintin
Jamamadi
Apurinã
Juma
Mura 'Pira hã
Numbiá
Tanharim
Paumari
Baniwa
Kuripako
Barassano
Baré
Buapé
Buígana
Seuci
Siriano
Yepá-Matso
Pacu
Urekema
Patotapuya
Karapanã
Miriti
Maku
Tuyuka
Tukano
Kubewa
Arapaso
Tariana
Piratapuya
J uriti
Wanana
Dessana
Tukuna
Deni
Kanarnari
Mayonina
Wai-wai
Tx.ikariana
Sateré-Mawé

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

2. Pará
Munduruku
Arnanayé
Assurini-Aka\vá
Anambé (Turiwara)
Goro tire
Kokraimoro
Kuben-Krã-Keng
Kuruayá
Kaxuyãna
Tyrió
Kararao
Mankronotire
Mudjetire (Suru O
Mudjetire (S uruO
Pukobié
Xikrin
Parakanã
Tembé
Warikyana
Wayana
Apalaí
Apiaká

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
l8

3. Maranhão
63
64
65
66
67
68
69

Urubu-Kaapor
Guajajara
Cartela
Guajá
Krikati
Gavião
Tembé

POPULAÇÃO

13
255
450
1.750
9
243
50

130
250
2.440
340
43
23
25
46
403
33
55
120
338
135
35
92
l.777
473
2.422
688
308
1.583
782
35
623
1.040
11 .132
600
350
700
1.500
185
3.010
34.466

LOCAL/ MUNIClí>lO

Humaitá
Humaitá
Boca do Acre-Pauini
Boca do Acre-Tapauá
Canutama
Manicoré
Manicoré
Manicoré
Lábrea
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel
São Gabriel-Pari-Cachoeira
São Gabriel-Pari-Cachoeira
São Gabriel-Pari-Cachoeira
São Gabriel-Pari-Cachoeira
São Gabriel-Pari-Yauareté
São Gabriel-Yauareté
São Gabriel-Yauareté
São Gabriel-Yauareté
São Gabriel-Yauareté
São Gabriel-Yauareté
São Gabriel-Yauareté
Ya ua.reté-Pari-Cachoeira
São Paulo de Olivença
Carauarí-Tapauá
Eirunepe
Jutaí-Atalaia do Norte
Urucaré-Faro
Urucaré-Faro
Barreirinha-Maués

3.637
50
153
35
52 1
J 20
385
100
50
1.200
29
283
72
74
174
298
170
281
300
150
175
150
8.407

Ma ués-I taitu ba
Moju
Tucuruí
Mocajuba
São Felix do Xingu
São Felix do Xingu
São Felix do Xingu
São Felix do Xingu
Obidos
6b rdos
Altami.ra
Altamira
São João do Araguaia
Marabá
Marabá
Marabá
Portel
Ourém
Orixirninã
Almerim
Almerim
Itaituba

446
5.000
950
100
312
250
124
7.182

C. Mendes -Tariaçu
Grajaú-Barra do Corda
Grajaú
Alto Gunipi
Montes Altos
Amarante do Maranhão
Gurupi-Gurutapé

70
71
72
73
74
75
76
77
78

4. Acre
Kaxinawa
Kulina
Maniteneri
Jaminawa
Kampa
Katukina
Papavó
Poyanawa
Amawaká

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

5. Rondônia
Kawahib
Kaxarari
Karipuna
Karitiana
Urupá
AIara
Kanoé
Gavião
Digüt (Gavião)
Mondé
Suruí
Cinta Larga
Zoró
Jabuti
Makurap
Tupari
Pakaa-Nova

96
97
98
99
100
101
102
103

6. Roraima
Waimiri-Atroari
Awake (Orotani)
Makuxi
Taurepang
lngarikó
Wapixana
Mayongong
Yanomami

104
105
106
107

7. Amapá
Galibi
Karipuna
Palikur
Oiãpi

108
109
110
111
11 2
113
114
11 5
1 16
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

BRASIL CENTRAL
8. Mato Grosso (Sul e Norte)
Apiaká
Karajá
Nham bikwara
Rikbaktsa
Iranxe
Münkü

Pareci
Tapirapé
Bakairi
Bororo
Salurnã
Umutina
Xavante
Kayabi
Aweti
Tapayuna
Juruna
Kalapalo
Kamayurá
Krê-Akarore
Kuikuro
Matipuny
Menihaku
Suyá
Trumai
Txikão
Txukarramãe
Waurá
Guató
Kadiwéo
Guarani-Kayová
Guarani-Nhandeva
Terena

2.035
864
400
410
345
697
100
140
228
5.211

Sena Madureira
Sena MadUieira
Sena Madureira
Assis Brasil
Feijó-Tarauaca
Feijó-Tarauaca
Feijó-Tarauaca
Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul

500
100
150
84
150
105
150
100
95
60
314
1.750
350
10
54
56
990
5.018

Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Ji-Paraná
Ji-Paraná
Ji-Paraná
Ji-Paraná
Ji-Paraná
Ji-Paraná
Ji-Paraná
Ji-Paraná
Guajará-Mirim
Guajará-Mirim
Guajará-Mirirn
Guajará-Mirim

950
17
12.740
1.4 28
314
4.800
80
8.400
20.729
770
580
515
210
2.075

150
1.720
7 86
370
150
28
685
158
349
700
130
140
4.500
390
4
45
55
100
123
75
156
55
7
91
25
55
250
83
220
740
8.000
1.830
10.300
32.47 8

Caracaraí
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista

Maca pá
Macapá
Macapá
Macapá

Porto dos Gauchos (MT)
Luciara-S . Felix (MT)
Diamantino (MT)
Diamantino (MT)
Diamantino (MT)
Diamantino (MT)
Diamantino-Cáceres (MT)
Luciara (MT)
Nobres (MT)
G. Carneiro-Rondonópolis (MT)
Aiipuanã (MT)
Alto Paraguai (MT)
G. Carneiro-Barra do Garça (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Parque do Xingu (MT)
Corumbá (MS)
Porto Murinho (MS)
Dourados (MS)
Dourados (MS)
Miranda-Aquidauana (MS)

141
142
143
144

9. Goiás
Apinayé
Avá-Canoeiro
Krahõ
Xerente

145
146
147
148
149
150
151
152
153

BRASIL ORIENTAL
10. Nordeste
Xokó
Xokó-Kariri
Xukuru-Kariri
Atikum
Kambiwá
Pankararú
Fulniô
Xukuru
Potiguara

154
155
156
157
158
159
160

11.Bahia
Pataxó
Hã-hã-hãi
Kiriri
Kaimbé
Pankararé
Truká
Tu xá

161
162
163
164
165

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

450
5
880
711
2.046

170
700
512
1.289
252
2.300
2.874
3.000
3.500
14.597
1.800
2.000
1.310
630
1.200
?

480
7.480

12 . Minas Gerais e Espírito Santo
3.000
Xacriabá
Machacali
500
Krenak
45
Tupiniquin
611
Guarani
~s
4.201
REGIÃO SUL
13 . Região Sul
Kaingang
Kaingang
Kaingang, Terena, Guarani
Guarani
Guarani
Guarani
Kaingang
Kaingang
Kaingang
Kaingang
Kaingang
Kaingang
Kaingang, Guarani
Kaingang, Guarani
Kaingang
Kaingang, Guarani
Kaingang, Guarani, Xokleng
Kaingang
Kaingang, Guarani
Kaingang , Guarani
Kaingang , Guarani
Kaingang
Kaingang

DIVERSOS
Grupos arredios
Índios destribalizados
TOTAL GERAL

70
200
315
100
86
3
300
360
87
150
350
542
1.250
550
350
1.400
800
370
1.780
1.450
610
800
370
12.293

Tocantinópolis
Formoso do Araguaia
ltacajá
To cantina

Porto da Folha (SE)
Porto Real do Colégio (AL)
Palmeira dos Índios (AL)
Serra de Umã (PE)
lnajá (PE)
Petrolândia (PE)
Águas Belas (PE)
Pesqueira (PE)
Bai'a da Traição (PB)

Monte Pascoal
ltajú da Colônia
Ribeira do Pombal
Euclides da Cunha
Brejo dos Burgos
Paulo Afonso
Rodelas

ltacarambi (MG)
Bertópolis (MG)
Carmesia (MG)
Aracruz (ES)
Aracruz (ES)

Braúna (SP)
Tupã (SP)
Avaí (SP)
Peruibe (SP)
Santa Amélia (PR)
Tomazina (PR)
São João dá Serra (PR)
Londrina (PR)
Ortigueira (PR)
Cândido de Abreu (PR)
Guarapuava (PR)
Manoel Ribas (PR)
Laranjeira do Sul (PR)
Mangueirinha (PR)
Palmas (PR)
Xanxerê (SC)
!birama (SC)
Santo Augusto (RS)
Miraguai (RS)
Nonoai (RS)
São Valentim (RS)
Tapejara (RS)
Caciquel)oble (RS)

15.000
30.000
209.183

FONTE: Levantamentos realizados pelos CIMI - Regionais e por E. Schwade, Porantim, ll, n9 11 (1979). pp. 3-11.
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PINDORAMA CONQUISTADA conta o drama vivido pelos índios nestes quase cinco séculos de domínio colonial português e brasileiro. O encontro colonial trouxe para os índios
inúmeras conseqüências trágicas, como ( 1) A PER DA DOS
TER R ITÓ R 1OS, ocupados pelos colonizadores, processo que
continua até os dias de hoje; (2) DEPOPULAÇÃO, causada por
doenças e pelo GENOC(DIO praticado pelo colonizador; (3)
ETNOCl'DIO, que provocou o desaparecimento de inúmeras cul turas indígenas, pela proibição de práticas culturais tradicionais
e pel a imposição da cultura ocidental ; (4) A 001\11 NAÇÃO PO. LfTICA, que destruiu por completo a organização política indígena e obrigou os índios a assumir a nacionalidade do colonizador.
Todo colonizado um dia se revolta contra seu colonizador. Também nas Américas, o ~/lovimento de Libertação lnd ígena já se iniciou. Neste, um papel importante poderá caber à
Antropologia. Por isso, o autor repensa também a tradicional
indiolo9ia brasileira e reclama uma revisão das teorias e das práticas indigenistas, que devem ser colocadas a serviço dos povos
indígenas.
'

FRANCISCO MOONEN nasceu em 1944, na Holanda.
Veio para o Brasil em 1964 e desde 1969 é professor titular, de
Antropologia na Universidade Federal da Paraíba. Doutorou-se
em Antropologia, pela Universidade de Nijmegen (Holanda) e
realizou pesquisa de campo entre os índios Potiguara da Paraíba. É autor de uma Introdução aos problemas dos índios no
Brasi 1 ( 197 5) e de vários artigos sobre a questão indígena.
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