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Egon Schaden

João Mendes de Almeida Júnior, jurista, professor de
Direito, juiz, escritor, destacou-se entre as diversas
atividades que exerceu durante a sua vida, na luta que se
desenvolveu pela proteção ao indígena brasileiro.
Ao lado do Marechal Rondon, irmãos Villas Boas e
outros, aparece João Mendes Júnior na defesa dos direitos dos
índios, aspecto principal de Os Indígenas do Brasil, Seus
Direitos Individuais e Políticos, publicado por ele em 1912.
Essa publicação serviu como base para debates na
reunião que o Conselho Técnico realizou para rememorar
essa personalidade paulista.
As duas palestras apresentadas revelam os esforços
realizados em prol dos silvícolas, sua história, e a
situação atual destes que estão inclusos na formação
do povo brasileiro.
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tema é comp lexo e daria
margem a muitas palestras e
discussões. Vamos concentrar
a atenção em apenas alguns
aspectos sugeridos por João Mendes
Júnior, a quem se dedica es t~ sessão
de nosso Conselho.
João ·Mendes Júnior publicou, en1
1912, um pequeno volume sobre os
direitos dos índios, que os srs. têm em
mãos ( 1). Contém o texto de três
confe rênc ias por ele proferidas dez anos
antes na Sociedade de Etnografia e
Civilização dos lndios, aqui em São
Paulo. A primeira trata do problema
indígena nos Estados Unid os e de como
o Governo norte-ameri cano o enfrentou ; a
segunda, do índio no Brasil Colônia e a
terceira da situação do índio brasileiro
após a Independência. João Mendes
Júnior se interessava sobretudo pelo
aspecto jurídico, e o se u estudo ta lvez
seja o primeiro trabalh o d e síntese,
em po rtuguês, sobre o assu nto. Dos que
mais tarde se escreveram é basta nte
co nhecido o d e Rodri go O távio (2).

O

Em Defesa do Indígena Brasileiro
Embora a perspectiva de João Mendes
Júnior fosse a do especia li sta em
D i reito, prevalece em suas palavras a
i ntenção implícita, e até certo ponto
b em expl ícita, de pleitea r proteção e
amparo para o ind íge na brasi leiro.
Curiosamente, a Revolução Republicana
de 1889 se o mitira quanto ao problema:
a primeira Constituição d a República
igno ra o índio. Isto é tanto mai s
estranho quanto os prin cipais m en tores
do movimento revolucionário fo ram
pos itivistas, muito sensíveis à situação
dos primitivos habitantes do País. t
ve rd ade que, no projeto d e Constitu ição
Fed eral proposto à Constituinte da
Repúbli ca pelo Aposto lad o Pos itivista,
este se definira claramente sobre a
necess id ade de se determinar o estatuto
jurídico do indígena, mas a respectiva
propos ição acabou não sendo
inco rporada ao texto po r se COl"!siderá-la
po lítica e socialmente inviável (3). Os
term os do artigo primei ro desse
projeto, ditados por um ideali smo um
tanto utó pico, eram os segui ntes: " A .
Repúbli ca Brasileira é constituída: 1Q,
pelos Estados do Brasil ocidental
sistematicamente confede rados, os quais
provêm da fusão de elementos eu ropeus
com o elemento afri cano e o aborígi ne
americano; 2Q, pelos Estados americanos
do Brasil, empiricamente co nfederados,
os quais se compõem de h o rdas
fetichi stas espa lhadas sobre o
territó rio da República. Esta federação
consiste, de um lado, em manter com
elas relações amistosas, hoje
reconhecidas como um dever entre
nações esclarecidas e simpáticas; e de
outro garantir-lhes a proteção do
governo federal contra toda violência
que os possa atingir, quer em suas
pessoas, quer em seus territórios, que
não poderão ser p ercorridos sem seu
prévio consentimento, solicitado
pacifi ca mente e somente obtido por
mei os pacíficos"(4).
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Em suas conferências, João Mendes
Júnio r se bate por uma defi níção legal
do problema i ndígena. Exige que se
faça algo de concreto para resolvê-lo. Já
no final da primeira, em qu e di scute a
situação do índio norte-am eri ca no, não
deixa dúvidas quanto ao seu objetivo:
'.',Fico aqui, nesta primeira conferência:
Jª basta, para q~e. coremos de vergonha,
contemplar ª. crim inosa desídia em que
temos incorrido, comparativamente a este
resultado que o esforço combinado do
~<;>verno Federal, dos legi sladores, dos
1u1zes, dos mi ssionários, dos lavradores
ho nestos, têm obtido nos Estados Unidos
da América do Norte, lutando contra a
pequena política, contra os interesses
de campanário e contra a ganância de
aventureiros despidos de toda a
ca ridade e de todo escrúpulo"(S). Nas
segui ntes reite ra várias vezes as suas
~n~t~n~ias, apelando para o espírito de
1n1c1at1va dos paulistas. Diz, a certa
altura : " O Estado de São Paulo tem
providencialmente a atribuição de
protege r os indígenas, promovendo a
sua ca tequese e civi 1ização" (º). E,
rematando a última conferência: " São
Paulo foi o Apóstolo das Gentes; o
Estado de São Paulo não pode deixar de
ter a mesma m issão providencial em
relação ao gentio das nossas
fl orestas"( 7 ). A tudo isso está, aliás,
como se vê, subjacente a convicção de
q.ue , a e~istênci_a de textos legais, por
s1 so, nao trara a so lução do problema,
que req uer também atitudes responsáveis
e o trabalho persistente de homens de
boa vontade.
Encontramos ao longo das
~onfe rê ncia s uma série de passagens de
interesse para a ant ropo logia e a
história étn ica do Bra sil, principalmente
aquelas em que o autor, louvando-se de
preferência em estudos de João Mendes
de Almeida, seu pai , expostos nas
Notas Genealógicas, insiste na
importância que o índio teve na formação
do povo brasileiro. Neste processo o
papel do aborígine foi muito mai or do
que geralmente se admite. Ao
contrário do negro, cuja marca perdura
com maior evidência até no aspecto
do . mes~i ço, o índio se dilui, por
assi m dizer, com rapidez na fusão
racial e cultural. João M endes Júni or
sa lienta a contribui ção do gentio desde
os primórdios da Colônia, não sÓ na
cons t~tui ção do povo simpl es, mas
tambem na das "famílias nobres". E
mostra que em São Paulo, como nas
demai s regiões do Brasil, as est irpes de
velha tradição têm quase todas os
seus antepassados indígenas. Detém-se
co m a histó ria de João Rama lho e de
?utros portugueses que iniciaram o
intenso cruzamento. Com razão, pois o
exemplo de João Ramalh o dá bem uma
id éia do que foi a miscige nação
lu so-índia no século XVI. Tomé de Souza
aq ui chega ndo como Governador
'
Geral, manda a El-Rei um relató rio do
que na Colônia se lhe deparara .
l emos aí: " ... João Ramalho, natural do
termo de Coimbra, que Martim Afonso
já encontrou nesta terra quando cá veio.
Tem tantos filhos, netos e bi snetos e

,

descend entes dele que não o uso
dizer a Vossa Alteza. Não tem cã na
cabeça nem no rosto e anda 9 léguas
antes do jantar"(S). Esses "filhos,
netos, bi snetos e demai s descend entes
dele" teve-os o patriarca natu ralm ente
com mulh eres índias. João M end es Júnior
não ci ta o texto, mas d estaca o fato .
Em parte, por certo, com o intuito de
esboçar uma imagem positiva ou
m elho r talvez : mais objetiva do
gentio, recordando a dívida, até
biológica, do Brasil para com o
aborígine. Existiam na época duas
ima gens, a literária e românti ca, vinda
do século XIX, adotada pelo homem da
cidade, e a depreciativa, de menosprezo,
váli da para os que no se rtão tinham
contato direto com o silvícola. Era
preciso corrigir uma e outra, para
mostrar e fazer ver o índio como ele é
na realidade.
Antropofagia
Para despir o índio de ca racterísticas
res po nsáveis pelo estereótipo negativo,
chega a dizer que a antropofagia não
passa de invenção dos brancos que o
consideram um ser inferior. Mais tarde,
aliás, Ro ndon também negaria a
existência dessa prática entre os naturais
do País. Sabemos que mui tos deles
eram antro pófagos, e isto, para o
ant ro pólogo, em nada os dimi nui. E
sabem os haver povos que, embora nao
com endo os seus semelhantes, são
m enos humanos e mai s cru éis. Por
fal ;i r em ca nibalismo, para muitos o
símbo lo por excelência da " feroc idade"
indígena, parece que os co lonos
europ eus não eram de todo imunes a
esse. " bárbaro costume". Anchieta,
refe rindo-se aos f ranceses que se
hav iam estabelecido na b aía de
Guanabara, descreve a sua vida corno
"co rruptíssim a", já que viviam "conforme
aos índios, com endo, bebendo,
bailando e cantando com eles,
pintando-se com suas tintas pretas e
vermelhas, adornando-se com as penas
dos pássa ros, andando nus às vezes, só
co m un s calções, e finalmente matando
contrári os, segundo o
rito dos mesmos
índios, e tomando nomes novos com o
eles", e continua, na mesma frase, " de
m aneira que não lhes falta mais que
comer ca rne humana"(!>). Outros
colonos, porém, provavelmente
p o rtu gueses, venceram a barreira, como
se depreende do testemu nho de
Nó brega: " Louvam e aprovam ao gentio
o comerem-se uns aos ou tros, e já se
encontro u cristão a mastigar carne
humana, para darem com i sso bom
exe mplo ao gentio"(lº).
João Mendes Júnior, em seu empenho
de apresentar uma figura simpáti ca do
h om em das selvas, não menos nem
m ais ca rre~ado de defeitos do que
outros representantes da espécie, tinha
em mira preparar os espíritos e abrir
cam inho para a proteção que se tornava
urgente sobretudo naquelas partes do
Brasil em que os índios eram
escorraçados pelos bran cos ou viviam
em guerra aberta com eles.
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Os Primeiros Movimentos
O problema não preocupava
somente a João M en des e ao grupo a
que pertencia. Também em outros
pontos do País se comp reendeu ter
chegado a h ora de se pôr termo a uma
situ ação que de havia muito se
tornara intoleráve l. Em São Pau lo o
movimento estava a cargo da
Sociedade de Etnografia e Civilização dDs
fnd ios, fundada em 1901 e orientada
por homens da Igreja . Na rev ista que
esta sociedade . pub licou
e da, qual, ao
, .
que parece, saiu um un1co numero,
consta a relação de 335 sócios, entre
eles 49 eclesiásticos. Uma das
comissões, a da ca tequese, era dirigida
por um capuchinho, Frei Bernardino de
Lavai. O Presidente de Honra da
sociedad e era D. Antônio Cândido de
Alvarenga, Bi spo da Diocese( 11 ).
Entre os que naqueles anos lutavam
por uma so lução do prob lema indíge na
havia pessoas das mai s diferentes
posições id eológicas, religiosas e
anti-religiosas. Um dos primeiros a
levantarem a voz foi Dario Veloso que,
no ano de 1896, lançou em Curitiba q.
manifesto " Pelo Aborígine" ,
reclam ando m edidas oficiais para a
proteção do índio. Teve algum êxito: em
1900, dois anos antes das confe rências
de João Mendes Júnio r, o Governo
paranaense d estinou aos índios terras
devolutas do Tiba gi. Em 1906, reuniu-se
em Buenos Aires o Congresso do Livre
Pensamento, de que participaram
Dario Veloso, Alberto Fric, e Gitaí de
Alencastro, discutindo a questão dos
silvícolas, especialmente em Mato
Grosso e no Sul do Brasil. Em
Florianópolis, TrompO\.\fsky Toulois
fundou a Liga Patriótica para promover a
pacificação dos Xokléng, que, no vale
do ltajaí, tinham freqüentes atritos com
colonos alemães. Por iniciativa de
Leôncia Correa, surge em 1909, no Rio
de Janeiro, a Associação de Proteção e
Auxílio aos Silvícolas do Bras i l. E
assim por diante. Dessa maneira se
logrou que afinal, em 20 de junho de
191 O, se concretizasse, pelo Decret~ nQ
8072, a criação do Serviço de Proteçao
aos lndios e Local ização dos
Trabalhadores Nacionais( 12).
A idéia da fundação desse órgão foi
de Sérgio de Carvalho, professor de
Etnografia do Mu seu Nacional.
Juntamente com Mário Barbosa Carneiro,
então Diretor-Geral da Contabilidad e do
Ministério da Agricultura, a expôs a
Rodolfo Miranda, titular da pasta,
sugerindo, ao mesmo tempo, se confias se
a organização e a direção do Serviço ao
Tenente-Coronel Cândido Mariano da
Silva Rondon, que se encontrava no
sertão mato-grossense. Com o apoio
imediato do Pres idente da República,
Nilo Peçanha, o n1inistro telegrafou a
Rondon, transmitindo-lhe o convite( 1 ª).
A escolha recaiu, assim , num oficial
do Exército, positivista dos mais
, .
convictos, que vinha prestando notave1s
serviços à Nação. Nos dias em que
João Mendes Júnior fez as suas
conferências, estava Rondon no Oeste
brasileiro, onde, nos anos de 1900 a
19061 construiu 1656 km de linhas
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telegráficas entre Cuiabá e as fronte iras
do Paraguai e da Bolívia . Já antes disso
passara sete anos no sertão, como
ajudante e depois como chefe de um
distrito telegráfico, trabalhando
principalmente no território entre os rios
Cuiabá e Araguaia. E depois de 1907
tornou a desbravar as matas, co nstruindo
a linha telegráfica entre Cuiabá e o
Madeira, além de outra, no vale do
Guaporé. Nas ex plorações que fez
nesses longos anos pacificou uma série
de tribos hostis ou bravias, entre elas os
Nambikuára, os Kep i- keri-uát, os
Arikême, os Barbados, os Paut ê, os
Urumí, os Jarú, os Karipúna e os Bcrôro
do Rio das Garças (l ·1) . Não lhe
faltavam, portanto, nem credenciais, n em
têmpera para a responsabilidade
que recebeu do Governo. Num discurso
de 1945, em comemoração do Dia do
fndio, ele própri o reco rda que " o Serviço
de Proteção aos índios foi cria do por
inspiração d a experiência observada na
Comi ssã o de Linha s Telegráficas de
Mato Grosso ao Amazonas, na travess ia
que operou d e São Lu ís de Cáceres a

Santo Antônio do rio Madeira, através
de um sertão bruto de dois mil
quilômetros, povoado de selvagens
arredios e guerreiros, sem reviciar os
seus ataques, ao contrário, res p ei tando a
sua vida, as suas propriedad es, as
suas famílias''( 15). É de todos
conhecida a palavra de ordem " Morrer,
se preciso for; matar nunca", seguida à
risca pelos que, sob a chefia de
Rondon, tiveram de enfre ntar a
agressividade de índios hosti s. Num
ataque dos Nambikuára, em 1907, Rondon
escapou ileso porque uma flecha
disparada contra ele se engast?u na ,
bandoleira de couro de seu uniforme, a
altura do coração(1 6). Dois dos oficiais
que co m ele estavam foram feridos.
Os ataques dos Nambikuára continuaram
por dois anos, 111as 1 não havendo a
menor represália, os índios resolveram
fazer as pazes e acabaram colaborando
com a Comissão, ajudando no

transporte de ca rga s(t 7).
A Luta Pela Pacificação
Uma das tarefas mais urgentes árdua e perigosa tarefa que iria ser a
prova de fogo do recém-fundad o
Serviço de Proteção aos f ndios era a
pacificação dos Kaingáng do sertão
paulista, que, desesperados com a
i nvasão de suas terras, mantinham
guerra sa ngren ta co m os que construíam a
Estrada d e Ferro Noroeste do Brasi 1.
Em 1901, um ano antes das
conferências de João Mendes Júnior,
Monsenhor Claro Montei ro do Amaral,
natural de Pindamonhan gaba, que já
fizera muito p elos índios, havia
tentado a paci fica ção d esses Kaingáng
A ele se refere M end es, informando
que dizia: " Se houver noticia do meu
assassinato, não o atribuam aos índios,
mas aos regatões protegidos pelos
mandões interessados na igno rância dos
índios"( 1 ). Mas a verdade é que
Monsenhor Claro Monteiro fo i morto
pelos Kai ngáng. Haviam passado por
doloFosa expe ri ência, assim d escri ta
por João Coe l ho Gornes Ribeiro:
" Em 1888, o bu greiro Joaquim Bu eno
envenena co m estri cnin a os poços de
ág ua potável d e um aldea m ento
Kaingáng, nos se rtões do Paranapanema
(S. Paulo), dando lugar ao morticínio d e
2000 índios de toda s as idades, fato
narrado pelo próprio Bueno, que ficou
impune até hoje' '( 1 º). Além disso,
como se descobriu após a pacificação,
Monsenhor Monteiro cometeu a
imprudência de deixar urna espingarda
entre os presentes que depositou num
lugar freqüentado pelos índios. Estes,
não conhecendo o r11ecanismo, j ulgavam
que a arma disparasse por si quando
alguém chegasse perto. Foi d e medo que
então fl echaram o padre (20).
Na língua Kaingáng, o termo para
designar o homem branco é fog. _
Provém da palavra portuguesa fogo,
que conheceram nos ~ncontros ~orn
bugreiros e outros fac1noras. Subitamente
cercados por um grupo de brancos,
ouviam a voz " Fogo! " E o nome fog se
incorporou ao seu idioma para
significar o civilizado. Or·ª· bem, entre
os primeiros a serem pac1f1cados pelo
Serviço de Proteção aos f ndios, log~ .
entregue a um grupo de jovens of1c1a1s
do Exército, idealistas e resolutos,
estavam precisamente esses índios que,
numa síntese verbal muito expressiva,
chamavam os brancos de fog. Não era,
portanto, favorável o clima p sico lógico.
Nem e ra melhor o que reinava entre os
que no interior viviam em constante
rece io de serem mortos pelas fl echas
dos Kaingáng. Cumpria preparar o
es pírito de uns e outros para uma
atitude mai s tran sigente e de
confiança. Corno vimos, já se fizera
algo neste sentido em anos anteriores.
Mas é preciso ainda lembrar um fato
qu e hav ia dado origem a grande
ce leuma. O Dr. Herrnann von lhering,
cientista de nome interna cional e
Diretor do Mu se u Paulista, manifestara,
muito imprudentemente, a sua
esta pafúrdia convicção de que os
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índios do Estado de São Paulo, como os
de outros, era m , de modo irremediável,
refra tários à c ivi l ização, não
co nstitu indo, por isso, elemen to de
progresso. Sobre os Kaingáng bravios do
inte rior pauli sta chegou a escrever
que, sendo " um empecil ho para a
colonização das regiões do se rtão que
habitam, parece que não há o utro meio,
de que se possa lançar mão, se não o
seu ex termínio"(21). Há m ales que
vêm para bem. A ominosa afirmação de
von lheri ng ge rou uma onda de
protestos enérgicos, de c ientistas do
Museu Nacional e, em especial , de
oficiai s e de intelectuais que es posavam a
dou trin a d e Augu sto Comte. O resultado
positivo d e tudo isso foi uma tornada
de co nsciência que, além de precipitar a
criação do Se rviço d e Proteção aos
índ ios, garan tiu a este a si mpat ia
popula r já em seu s primeiros
empreendimentos.
Positivo foi tarnbém o fato de
Rondon confia r os trabalhos mais
penosos a jovens oficiais do Exérci to
co n ~ cientes d o alcance da tarefa que
deviam executar. Em consonânc ia I al iásI
com o espíri to de Co mte, Rond o n
afirmava que ao Exérc i to, além de sua
incumbência primeira d e estar a se rv iço
da segu rança nacional, haveriam de
ca ber outros enca rgos de interesse
coletivo: d e um lado, obras d e natureza
prá tica (cons trução d e linh as
teleg ráficas, de es tradas, etc.) e, de
outro, realizações d e caráte r humanitário
(como, por exemplo, a pacif icação d e
tribos índias). Foi essa a fi losofia
adotada pelos militares que com el e
colaboraram.

d e nós. Fora daí, são falsos,
traidores"(22) .
Problemas de Uma Difícil Tarefa
Além dos oficiais do Exército que
trabalharam co m Rondon en tre
eles Manuel Rabelo, Ho rta Barbosa,
Manuel de Miranda, Pedro Dantas,
Cândido Sobrinho, Alípio Bandeira, para
cita r algun s nomes ape nas - , integraram
o Se rvi ço desde o princípio
funcioná ri os civis, como Eduardo Horhan
Lima e Silva (da famí lia do D uque de
Cax ias), q ue em 1914 logrou afi nal
persuadir os Xoklén& de Santa Catarina
a cessa r o s assa ltos as colônias
alemãs e estabe lecer-se num posto por
ele fundado no alto ltaj aí. Em São
Paulo, um dos colaboradores mais
d evotados e mai s humildes daquele
tempo era o jove m " auxilia r de sertão"
Curt Nimuendajú, alemão de
nasc imento e mai s tarde cidadão
brasileiro, que iria d edicar tod a a sua
vida ao es tud o e à defesa do s ilvícola ( 2~1 ) .
Em 1922 empreendeu, com êx ito, a
atração d os Parint intín, do M adeira , até

Uma Técnica
Toda emp resa que se queira leva r a
bom termo d eve, é óbvio,
fu ndamentar-se em princípios. M as é
preciso também dese nvolver técnicas de
ação. De modo um tanto empírico, se
bem que eficiente, as vemos surgi r no
decorrer dos p róp ri os trabalhos de
atração e p acificação dos si lvícolas. Um
exemplo aoenas: a téc n ica d e usar, na
atração de tribos hostis, índ i os da mesma
filiação lingü ística e cul tural já
in tegrados no mundo dos brancos.
Havia Borôro pacificados, algu ns já d e
longa d ata, e um grup0 arredio, no rio
São Lourenço, que atacava fazendas e
sítios de brancos. Uma índ ia civilizada
Rosa Borô ro, se rvi u de intermedi ária e
de intérprete. De lon ge gritava, e
cantava os câ nti cos da tribo, provando
que pertencia à m esma gente. Em
São Paulo, uma velha Kaingáng, a
famosa Vanuíre, trepada em alto
mangrulho, can tava em sua língua e
exortava os irmãos de t ri b o a deporem
as armas. E assim em outros casos.
Vez por outra, esses intérpretes
tivera m as suas desilusões. Rosa
Bo rôro, na ho ra da morte, disse ao
filho, dando-l h e o último con se lho:
" Olhe, meu filho, nunca confie nos
brancos - nos braide, como se diz em
Borôro - ; eles só nos tratam bem, nos
fazem festas. enquanto precisa m de nós
ou têm qualquer interesse dependente
I
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então t idos po r muita ge nte com o
" i ndomáveis".
Depois d e alguns anos, ali ás, os
m ilitares foram, em sua maioria,
subst ituídos por pessoal civi l, mas o
Serviço continuou sob a orientação de
Rondon. Pelo Bra si l afora se fu ndaram
postos i ndíge nas, além de p ovoações e
ce ntros agrícolas para o trabalhado r
nacional. Cedo se teve, port'>rn, de
abandonar a prim itiva idéia de ao mesmo
tempo assistir o índio e o sertanejo,
que em geral não co mpreende o silvícola
e muitas vezes dele tem medo.
O que d ificultou bastante a
definição de diretrizes seguras para a
atividade do Serviço de Pro teção aos
fndios foi, entre outras coisas, a sua
sucess iva passagem de um Mini stério para
outro. Ora es teve su bordinad o ao da
Agricultura, ora ao da Guerra, ora ao do
Trabalho. Como não podia deixar de
ser, os problem as eram sempre vistos

sob o prisma da respectiva pasta, de
modo que os programas de ação
sofriarn freqüentes reformulações. Nos
anos de 1930 a 1940 o S. P. 1. passou por
uma fase crítica, na qual, por falta de
verba, o trabalho ficou prat icamente
paralisado. Mui tos func ionários, por
fa lta de pagamento, t ive ram de
aba ndonar os postos, deixando os
índios entreg ues à sua sorte. O utros
permaneceram no sertão, com sacrifício
seu e da família . A situa ção me lhorou
consideravel mente depois do Decreto-Lei
no 1886, de d ezembro de 1939, q ue
deu nova o rganização ao Serviço de
Proteção aos fndios, pouco an tes
transfe rido para o Mini stério de
Agricultura, ao qual pertencera em sua
primei ra fase. Ao mesmo tempo o
Governo instituiu o Conselho Nacional
d e Pro teção aos índios. Após uma
viagem ao Araguaia, em que teve
contato com os Karajá, o Presiden te
Getú lio Vargas, decid iu dar apoio
substancial à ação indigeni sta.
Fazia falta, no entanto, uma filosofia
coeren te da qua l decorressem os
o bj etivos a se rem alcançados. Tal como
ain da hoje, un s se batiam pela
p rese rvação das cultu ras indígenas e até
pelo isola m ento das tribos, ao passo qu e
outros propugnavam a integração
im ediata do si lvíco la à sociedade
nacional. Na fase heróica d os
prim eiros anos o dilema para o
qual é difícil, se não impossível,
encon trar uma sol ução sat isfa tória
fora
por ass im di zer ignorado ante a tarefa
pri m ordia l d e acaba r com os atri tos e
os enco ntros sa ngrentos entre índios
e bra ncos. Os positivistas t inham por
evidente que, uma vez pacif.icado,
deve ria o si lvícola superar o seu
es tágio "fetichi sta" e incorporar-se ao
mundo civilizado. Além disso/ Rondon e
seus companheiros procuraram
desperta r nele a co nsciência d e
brasilidade necessária a uma cidadania
res po nsável. O seu id ea li smo os
levava a exigir q ue nos postos
indígenas de nac ionalização,
principalmente em regiões de fronteiras
os índios assisti ssem todas as m anhãs
ao hasteamento da Bandeira, enquanto
se executava o H i no Nacional. Era,
aliás, o tempo da ca mpanha cívica, da
qual um dos grandes mentores foi o
poeta Olavo Bilac.
Anos mais tard e, Rondon record ava
com tristeza e até com amargu ra o
muito que d e se us esforços se havia
perdido. Num artigo em q ue reproduzi,
em resumo, o q ue disse, quase no fim
da vida, o " General da Paz" numa
conversa que com ele tive em 1949,
escrev i o seg uinte: "Chegara à
convicção d e qu e já não se deveria
nacional izar os índios, o que, afi rmava,
'c ria problemas graves e
d esajustamentos', mas preserva r as
c ulturas tribai s, tomando por base os
padrões econômicos de cada uma delas
para se fom entar uma atividade de
produção que, sem se r revoluc ionária,
lhes proporcionasse os meios necessários
para se i ntegrarem à vida econômica
das regiões em que vivem. Não é que o
vel ho General tivesse abandonado os
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seus princípios positivistas e sua vrsao
evolucionista das culturas. Mas ponderava
que toda cultura, quaisquer que
sejam os seus valores básicos, constitui
uma forma legítima de se realizar e
exprimir a natureza humana e que, ao
contrário do que antes admitira, o
abandono de uma cultura tribal e a
passagem para o estado de civilização,
em vez de constituir um 'progresso',
representa uma forma de
depauperamento, o sacrifício de um
modo mais genuíno de ser homem.
Ponderava, mais, que a ação dos
poderes públicos sobre os índios devia,
ao lado da integração econômica,
promover o que chamava 'o ensino e a
alfabetização das línguas indígenas',
mas tudo dentro de um plano racional e
bem pensado. Da execução deste se
encarregaria o Instituto lndigenista
. Brasileiro, cuja cria ção era um dos
grandes anseios de sua vida" (2'*). Numa
entrevista ao Diário Carioca naquele
mesmo ano, alguns meses antes, havia
sido ainda mais categórico em suas
afirmações: " A tendência atual é afastar o
índio, quanto possível, do contato
pernicioso dos brancos. Já não se
~on:ipreende a idéia errada d~ que os
1nd1os devem ser incorporados à nossa
civi 1ização" (25).
A Posse de Terras
Sobretudo na época da campanha que
chamou "Marcha para o Oeste", o
Presidente Vargas tinha insistido numa
política de radical nacionalização dos
silvícolas. Essa política devia ser
ori~n.t~~a ~elo Ministério da Agricultura.
É s1gn1f1cat1vo a este respeito um
pequeno artigo do Ministro Apolônio
Sales publicado em O Jornal do Rio de
Janeiro, em 21-12-1943, sob o título de
"Correlação a estreitar". Escreveu-o
alguns dias depois de uma visita a uma
exposição etnográfica, da qual
resultou o que é hoje o Museu do
índio. Diz aí que " não é papel do
governo proteger a ignorância de que
decorrem crendices nefastas ao índio
nem hábitos tradicionais de que não '
aproveite o homem" e louva o trabalho
de recolher "preciosos elementos para
os estudiosos do homem em seu meio
primitivo", já que assim se conserva
"para os vindouros a lembrança de
hábitos que nos cumpre de.struir a
bem do índio e em favor da Pátria". O
tema central do artigo é o que o autor
considera um necessário estreitamento
da correlação entre o programa oficial de
colonização e a atividade do S. P .1.
Eis o seu ponto de vista: "Nas grandes
colônias, o índio será admitido na
partilha dos lotes, em iguais condições
ao branco que para ali acorra. Não será
considerado nem mais nem menos
~rasileiro do que aqueles que, do
litoral, se disponham a conquistar o
Oeste." E logo adiante se lê: "Sobre o
controle direto do governo, essas
colônias hão de ser, não padece dúvida,
uma grande experiência social, em
cuja equação não faltará a
incógnita do índio, como elemento de
colonização" (26).
A primeira vista poderia talvez
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parecer positiva essa experiência social.
O seu preço, no entanto, seria o
sacrifício da vida comunitária das tribos,
de tudo o que esta representa e de
tudo o que por ela se mantém. E mais:
a perda das terras que desde sempre
lhes pertenceram. Eu mesmo tive ensejo
de presenciar o desespero de um
grupo de Kayová-Guaraní do Sul de
Mato Grosso cujo território tradicional
havia sido loteado para a fundação de
uma colônia mista de índios, refugiados
de guerra, nordestinos e migrantes de
outras regiões. Foi a única vez, em
minhas andanças pelo interior, que os
índios me receberam com ânimo hostil e
até dispostos a matar-me. Haviam-me
tomado por funcionário do Ministério
da Agricultura incumbido de dar
andamento ao projeto da colônia.
Hoje, a Constituição da República
garante expressamente às tribos a posse
de suas terras e o direito de usufruto
dos recursos naturais e de toda s as
utilidad~s n_
elas existentes. E a Lei impõe
o respeito
as culturas tribais . Ademais ,
,
o orgao governamental encarregado da

assistência ao silvícola o apóia
decididamente na luta por seus direitos
e lhe estimula a atitude de auto-afirmação
indispensável no trato com os brancos.
Por sua vez, os missionários cri stãos embora, infelizmente, nem sempre se
entendam com os responsáveis pela
proteção oficial, assim como nos
primeiros tempos do S. P. I. os
positivistas não se entendiam com
salesianos e beneditinos procederam a
uma profunda revisão do sentido e dos
métodos da catequese. Afina l, a
divergência entre o que uns e outros
pretendem não é tão grande como se
poderia julgar pelas polêmicas e pelo
noticiário da imprensa.
União das Tribos
Uma das preocupações hoje
compartilhadas pela Fundação Nacional
do fndio (FUNAI, que é a sucessora do
S. P. 1.) e pelos missionários em geral
é a de conseguir que as tribos,

superando velhas diferenças e desavenças,
se disponham a, conjuntamente,
contribuir elas próprias de modo
efetivo para a solução de seus problemas
comuns. Será este um passo decisivo
para uma tomada de consciência como a
que deu aos peles-vermelhas da
América do Norte a força de fazer
valer - até certo ponto, pelo menos
os seus direitos. Veja-se, a este
respeito, a primeira das três
conferências de João Mendes Júnior
tomadas como ponto de partida para
esta palestra.
Realizou-se, faz alguns anos,
convocada pela FUNAI, uma reunião de
chefes de tribos do alto Xingu. Houve
também duas assembléias de chefes e
representantes de grupos indígenas
convocadas pelos missionários, uma em
Diamantino, em 1974, a outra em maio
de 1975, na Missão Cururu, no Tapajós .
A esta C011Jpareceram chefes de 13
tribos, de várias partes do País. Dos
discursos que fizeram, curtos e
expressivos, se depreende muito bem
haverem todos eles compreendido que
são companheiros na desventura. A
m·aioria reclama a posse definitiva de
suas terras, assistência sanitária e
ajuda para pod erem progredir. Os de
visão mais ampla pregam a união das
tribos para uma ação conjunta. Quer
dizer isto, graças a Deus, que já não se
exige uma assistência apenas paternalista
e filantrópica. Vai aqui, a esmo, a
transcrição de uma dessas falas.
Txibaoibou, representante dos Borôro,
assim se exprime: " Vizinho dos Xavantes.
Sou chefe para as terras. Meu pai é
chefe geral: Eugênio Aidji. Atendemos
convite, Xavante, Tapirapé e Borôro
em sina l de união. Todos somos
b.r~s!leiros, mais brasileiros do que os
c1vil1zados. Somos filhos legítimos desta
terra. Temos todo direito de um
pedaço de terra, nessa terra que é nossa.
Os brancos querem tirar nossa terra,
querem acabar com nós. Devemos
estudar como nos defender dos brancos
e temos esperança de vencer os
fazendeiros. Os brancos consideram o
índio como bicho, nós somos gente
como eles . Temos corpo, temos alma,
sabemos pensar. Devemos confiar nos
padres que defendem nós. Até dá a
vida por nós. Nosso problema é terra.
Temos muita briga com fazendeiros, como
Pedro Xavante. Temos confiança nos
padres. Não podemos confiar muito na
FUNAI, porque ela ajuda os fazendeiros.
Estamos aqui para saber como
defender nossa reserva. Um vai ajudar
outro para saber"(27). Não se há de
estranhar o elogio aos missionários e a
crítica à FUNAI, já que sem pôr em
dúvida a sinceridade do orador e sem
entrar no mérito da questão de
qualquer modo a cortesia obriga,
também o índio, a prestigiar o
hospedeiro e tomar o seu partido. O
que importa registrar é a idéia de união
entre as tribos e a de que o índio,
para sobreviver, há de participar da
gerência de seus negócios. E nisto o seu
ponto de vista coincide com o do
General lsmarth de Araújo Oliveira,
atual Presidente da FUNAI, que me disse
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na ú ltima Reunião Brasileira de
Antropologia, em Florianópolis: " Espero
que um dia a FUNAI possa ser dirigida
pelos próprios índios".
Com todo ace rto, o mesmo Genera l
declarou recentemente, segundo
informação da imprensa: "O índio de
hoje não é o m esmo de antes." É bom
que assim seja, mas isto implica
também a n ecessidade d e fazer o índio
en tender que, na defesa d e seus
direi tos, lhe cumpre agir de modo
racional, isto é, sem deixar-se dominar
pela pa ixão e pela revolta contra o
esbu l ho e as inj ustiças de que é vítima.
Deve aprender as regras do jogo. Ai nda
há poucos dias os Guajajára do
Maranhão arrasaram uma ald eia de
mestiços e brancos que viviam em sua s
terras. Outros, ao que se informa,
ameaçam expu lsa r sit ia ntes e fazendeiros.
Mas não será, por certo, pela violência
que se há de chegar à justi ça e ao
convívio pacífico.
A Lei e a Realidade
O Estatuto do f ndio e toda a
legislação que rege a políti ca indigen ista
comprovam o intuito de reparar
iniqüidades cometidas durante ge~ações.
Entretanto, as leis, mais ou menos
bem elaboradas, não bastam para
deter em curto prazo processos que se
vêm desenrolando há séculos. E há
sempre o inevi táve l hiato entre a Lei e a
realidade: os possíveis efeitos corretivos
da primeira são semp re mais lentos
do que o ritmo em que surgem e se
agravam os m ales que a segunda gera.
Numa palestra que tive a h on ra de
fazer perante este Conselho em abril de
1973 (28), aludi ao fut uro i ncerto e
talvez sombrio dos Krenakaróre, com os
quais se acabava de estabelecer
contato. Vejamos agora o resumo de
uma notícia publicada pelo jornal O
Estado de S. Paulo em 1 7 de agosto de
1975: " Levados no início do ano para o
parque d o Xi ngu, 75 krenhacarore, dos
300 que ainda havia há 3 anos atrás,
quando foram contatados nas
prox imidades da rodovia Cuiabá-Santarém,
ali vivem ago ra. Foi das tribos que
mais celeremente foram sendo
consum idas pelo progresso. O único
chefe que consegu iu sobreviver às
doenças dos civi 1izados nestes poucos
anos é Kokkride, hoje apático e sem
aquela altivez do primeiro en co ntro com
sertanistas. A ap ressada remoção desse
resto de grupo para o parque do Xingu
foi o que a FUNAI pôde fazer, para
salvá- lo. (Estado d e S. Paulo, 17 de
agosto de 1975, p. 27)"(29). Apesa r das
precauções que se tomem, é quase
sempre fatal o sacrifício de muitas vidas
quand o o silvíco la entra na órbita do
mundo civilizado. E os que sobrevivem
têm de enfrenta r, ma is dia menos dia, a
necess idade de adaptar-se a esse
mundo, que para eles é u.m enigma.
Em seu m eio natural o í ndi o não sentia
fa lta de coisa alguma. Tinha segurança
de comportamento, equilíbrio emocional
e objetivos de vida bem definidos. De
um dia p ara outro, p or assim dizer,
precisa m udar de perspectiva. A
existência tribal é a da tradição

1975 -

DEZEMBRO

comunitária . Desde sempre estabelecida,
e nela o futuro é visto como simples
repetição do passado. Não se buscam,
nem se esperam coisas novas. Estas, ao
contrário, surpreendem. Já o homem
c ivi lizado vive para o futuro, em
termos de perpétua mudança, na
expectat iva ou na ilusão de uma vida
cada vez melhor. Esta oposição, é claro,
d esorienta o índio, acostumado a
conceber a realidade que o cerca com o
definitiva e imutável. Acreditando na
estab ilidade das coisas, e pensando viver
no m elhor d os mundos. Em um de seus
livros, Claude Lévi-Strauss dá como
exem plo a experiência de Curt
Nimuendaj ú durante suas pesq uisas
numa tribo jê do Norte: quando, após
longas estadas na aldeia, o etnólogo
partia de vo lta para Belém d o Pará, os
índ ios se punham a chorar na hora da
despedida, porque, diziam, ele d eixava o
úni co lugar do mundo em que valia a
pena viver.
Em sua busca de um lugar na
civ ilização, o ho mem tribal é confrontado
com a id éia de que as co isas não só

antes inexisten tes" (30). Mais uma vez
se confirma, pois, que " na prática a
teoria é outra".
Como quer que seja, reconhece r a
ex istência d e problemas que, ainda há
poucos anos, se pretendia ignorar não
deixa d e ser um progresso. E, em que
pese ao que de dúbio há nos artigos
do Estatu to do f ndi o, este tem os seus
aspectos incon testavel mente positivos.
No texto está im p lícita a idéia - que,
aliás, sem pre defendi de que o
silvícola deve ser preparado
conscientemente para, sem deixar de ser
índio, pod er encarar confiante o seu
futuro. Sem deixar de ser índio quer
dizer: sem renunciar ao que
da herança dos antepassados possa ter
sen tido em sua vida. O Estatuto
contraria, assim, a posição intransige nte
que tem marcado a filosofia cu ltural
brasi lei ra. Desde que a Lei garante ao
aborígi ne o direi to de viver segundo o s
seus costumes e valores, co nsiderando
crime desrespeitá -los, ser-lhe-á pelo
menos mai s fáci l orgul har-se de suas
orige ns, em vez de sentir vergo nha de ser
índio, como tantas vezes acontece.
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CONVIVENCIA ENTRE
DUAS CULTURAS
Dorival Teixeira Vieira
Assim se expressou o professor
Do riva l Teixeira Vieira:
"Professor Egon, desculpe- me se faço
uso da palavra, mas o senhor co locou
algun s problemas que preci sam ser

encarados sob o p r is m a da diferença
entre a economia do homem branco e a
economia do índio. Talvez aí esteja um
dos elemen tos a considerar nesse
proces,;o de acu lturação e respeito
mútuo por diferentes Clttturas.
Se a m emória não me falha, Robert
Redfie ld, estudando os índios da
península de Yucatan, havia chamado a
atenção para a grande diferença entre o
branco e o indígena. As co munidades
indígenas têm um a vida de cooperação,
um si st ema com unitário de verdadeiro
cooperativismo, não o cooperativi smo
concebido pelo branco d e hoje e sim o
cooperativismo como um co ncerto de
atividades econômicas, que resultam da
vida tribal.
No Yucatan as comunidades indígenas
puderam sobreviver e conviver co m o
branco, porque organizaram-se sob a
for ma de cooperativas, que o branco
passou a respeitar. No Canadá , ao que
estou informado, o problema também
está sendo resolvido assim, quer dizer,
deixar que a vida tribal se desenvolva, e
se dê aos índios, aos poucos, a noção
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começar pela incapacidade económica.
Mas, será que eles são realmente
inca pazes, ou nós é que os tornamos
inca pazes, por interesse d os brancos, mas
não por interesse recíproco?"

A EMPRESA INDIGENA
Egon Schaden

•

de que eles podem, con servando o seu
tipo de vida, entrar num regi me de
trocas, que precisa ser também e
principa lmente, um regime de trocas
econômicas, a única maneira d ele não se
sentir inferi o rizado.
A inferi or ização do nosso índ io,
creio eu, em grande pa rte se deve ao
fato de não tratarmos o índio co mo
alguém capaz de, nos contatos com o
branco, faze r respeitar os seus valores,
incl usive os valores econômi cos que a
tribo possu i, embo ra seu padrão de
va lorização não seja o mesmo d o bra nco.
Acredito que também isto deveria ser
considerado, porqu e enquanto
permanecer a idéia de que o branco
transmite ao índio o único se ntido viável
de econo mia, este último passa rá a se r
um tutelado, no sentido prin cipalment e
da dependênc ia em que ficará um
incap(lz, economi camen te.
Enquanto isto p erdurar j amai s será
possível um processo de acomodação e
1975 -
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de convivência simultânea das duas
cul turas.
É preciso q ue se sa iba, e aí é que
parece faltar aos nossos etnó logos um
pouco de conhecimento mai s íntimo da
eco nomia primitiva, para comparar a
economia comunitári a do prim itivo co m
o nosso tipo de econo m ia e encon trar
um elemento de conc ili ação. No caso,
por exem p lo, de Yu catan, por curioso que
pareça, foi o chiclet que reso lveu o
problema, porque era a moeda
co rrente e co nstituía a pro d ução para a
qual o índio não dava va lor algum.
Aprendeu, porém, que o branco dava
valor àqu il o. Então, aos pou cos, alguns
líderes tribais decidiram ser possíve l
extrair o chiclet e permutá-l o, usá-lo
inc lusive com o mercadoria-moeda para
impor-se aos bran cos, sem despir sua
eco nomi a do caráter co munitári o. Não
esta m os cu idando di sso no Brasil. Essa
imagem de tutela é a pior possível
porque significa incapacidade, a

Em segu ida disse o professo r Egon
Schaden :
" Acho muito pertinente a sua
observação. Mas no Brasil nem sem pre
se encontrará uma solução aceitável. Em
muitos casos o branco se serve d o índ io
individualmente e não da comunidade
indígena. Isto não se coaduna com a
mentalidade tribal, que não conhece o
indivíduo como agente econó mico,
apenas como grupo.
Sei d e po ucos casos em que se tentou
orga nizar uma espécie de cooperativa.
Não me refiro a proj etos que ho je se
procura executar, sobre os quai s tenho só
informações muito vagas. No Sul de
Mato Grosso encontrei há muitos anos
uma aldeia Kayová-guaraní, onde os
índios tinham uma cooperativa para
extração de erva-mate e ja não
trabal hava m para os ervateiros da região.
O d ifícil era a administração, em parte
porqu e faltava aos índios, em sua
economi a tradicional, o conceito de
produzir para vender. A empresa não
deu os resultados que dela se es peravam .
No interior de São Pau lo, na área ·de
Bauru, se tentou, também há muitos
.anos, algo se melhante com outros
Guara ní, j á bastante acu lturados. O
S. P . 1. formou ali um cafezal e o en tregou
aos índios para que o explorasse m
coletivamente. A experiência falhou ,
porque eles não estavam preparados para
isso. Em pouco tempo, o cafezal
estava perd ido. A id éia sã de se to mar a
econom ia comunitária da tribo como
ponto d e partida só pode vi ngar quando
se co nhece e se considera o ca ráter j á
existente, base natural para a
transformação de uma economia de
co nsumo numa econom ia de me rcado.
Isto não se faz d e um dia para outro. E,
como todos sabem, os efeitos do
contato com os brancos são se mpre
mais rápidos do que os da educação
dos índi os para novas modalidades de
comportamento económ ico. Em ce rtos
casos é poss íve l que se ad mini stre bem.
M as, infeli zmente, a maioria dos
funcionári os da FUNAI são burocratas.
O próprio pres idente do ó rgão se
queixa disso. O S. P . 1. escolhia os
enca rrPgados dos postos segu ndo normas
do DASP. Houve um a época em que se
ex igia do ca nd idato à chefia de um
p osto, lá no Tocantins ou no Solimões, o
preench imento de um formulário com
uma ba teria de perguntas, tais como,
por exemp lo: em que época d o ano se
p lan ta m andioca? Era para aferir a
competência do cidadão. Ora, o í ndio
sab e mu ito bem quando, como e o nde
va i plantar mandioca. Do funcionário
que vai administrar o posto se
rea uerem o utros conhecimentos.
Parece-me que também neste sentido
se trata ago ra de corrigi r erros de
outros tempos."
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ITALIAN CONTRIBUTION TO
BRAZIL IN 140 YEARS
José Vicente de Freitas Marcondes
The centenary of ltalian lmmigration in
Brazil was commemorated by the
Technical Council for
Economics, Sociology and Politics with
the present work, showed by Professor
José Vicente de Freitas Marcondes.
The influence that italian immigration
developed in Brasil was very big, mainly
in the states of Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Minas Gerais, Esp írito
Santo, where the italians found
establishment in national economy
sectors.
ln History of ltaly, a country with big
demographic intensity, w e can find some
reasons that fostered the immigration of
many families that had gone not only
to our country, but also to United States,
Canada, Argentina and Australia . " lt was a
poor and small country with a bi g
demographic extension, so, w e can easily
understand why it early becam e a great
emigrant country".
We fil'ld in the main countries of
European Common Market 15º/o of itali ans
among 10 millions workers. With i n about
one century, 20 millions of italian s
immigrated. The Author, shows statist ics
on italian irnmigration in Brazil; reasons
that fostered such an immigration as
coffee plantation, and authors who wrote
about this influence and contribution
to Brazil till ourdays.
The first Brazilian official census, realized
in 1872, showed the presence of 8,500
ita l ian immigrants in our country. ln 1920,
there already was 4,145 industrial .
establishments in Brazil , being 1,446 ital ia n
ones.
The italian contribution was very strong
for Brazilian national culture. We can
easily see their presence nowadays

through the literature, architetonics,
picture and other arts, and even i n
Brazilian food.
The importance of the diplometi c
relations beween the two countries were
stressed on such a commemoration, and
Professor José de Freitas Marcondes shows
through this work the acting presence
of the italian immigrants in many
brazilian life sectors.

THE INDIANS SINCE JOÃO MENDES

Egon Schaden
ln 1912 João Mendes Júnior, a
distinguished Brazilian jurist, published a
booklet containing three conferences
delivered by him ten years before in São
Paulo at the Society for the Ethnography
and the Civilization of the lndians.
He discussed mainly the juridical aspects
of the matter, but he also stressed the role
played by the lndians in the ethnic
h is tory of Brazil. However, his interest in
those problem s was but an aspect of
the ge neral concern with the fa te of many
aboriginal groups th en in open warfare
with the ex pand in g frontiers of Brazilian
society.
Th.ese moveme nts in favou r of the official
protection of the lndians finally led t o
the foundat ion of the lndian Protecti on
Servi ce in 1910, wh ose organizer and first
director was Câ ndid o Mariano da Silva
Roncjon , an officer of the Army who
already had a wid e experience with tribes
in Mato Grosso.
Besi d es sketching broadly th e mea n s and
ways employed by Rondon and his staff
in the pacification of hostil e tribes, th e
author shows also the hi sto rical
development of the Brazilian i ndigen ist
policy up to 1967, when FUNAI, the
National lndian Foundation, wa~ created.
This governme nt office has the heavy task
o f integrating the remaining lndian
groups into Brazilian society, and, at the
sarne time, of prese rvig, as much as
possi ble, the values of their tradit ion al
cultures.

'

LEGAL STATUTE REGARDING
THE INDIAN
Washington de Barros Monteiro
During Brazilian colonization, for many
centuries the indians were deprived of
their lands being made slaves by hinterlans
explorers. Thus, such a fact created the
image aoout disloyal whites and indian
hotility in face of such an aggressive
world. Many distinguished Brazilians
showed up in favor of the indians; among
them, we cite the lawyer, judge and
professor João Mendes de Almeida Junior.
He was born in São Paulo, on March 30,
1856. He held on political activities as
Ministry at the Supreme Court till 1922,
and he d ied in the next year, 1923.
He wrote many works in favor of th e
indians on Laws and Philosophy.
ln 1570, it was created many laws
assuring the tribes freedom and autonomy ,
however, this protection had no success
for many reasons as follows : lack of
financing resources, specialized staff, and
marginalization by Brazilian society.
ln 1967, it was created the Fundação
Nacional do lndi o - FUNAI - (National
Foundation for the lndian), that brings
together the Service for the 1nd ian
Protection , National Council for the
lndian and the lndian Park of Xingu .
Starting with this explanation, the Author
of the present work , Professor Washington
de Barros Monteiro, displays the articles
belonging to the law about legal statute
for the indian, that was app;oved in 1973.
This law comprises 68 articles on indian
protection and cultural valves, being
actually in force.
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