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todas as lidetanças indígenas do Brasil,
assassinadas, perseguidas, isoladas,
por buscarem defender o que lhes pertence.

prefácio
MÁRIOJURUNA
Afário Juruna, cacique da comunidade indígena de
Namunkurá, em Mato Grosso, conquistou um lugar visível
neste mundo. É mais conhecido no Brasil e lá fora, no estrangeiro, do que qualquer intelectual ou .político brasileiro dos
mais badalados. Por quê?
Além de conhecido, Mário Juruna é respeitado e ouvido.
Tanto que, no passado, presidiu o Tribunal Russell que se
reuniu em Roterdam na Holanda para julgar os crimes contra
os índios das Américas. E este ano será eleito deputado federal
pela ilustre cidade do Rio de Janeiro. Estou seguro de que
ainda ouviremos falar muito de Juruna.
Como e por que este líder de uma aldeia indígena com
menos de 100 pessoas se impõe, assim, a todos nós? Metade da
resposta se encontra certamente na farte personalidade de
Mário Juruna que faz sentir, de imediato, o seu carisma. A
outra metade está na autenticidade de sua encarnação da causa
indígena. Ele é a grande voz índia do Brasil que calou indigenistas, antropólogos e missionários que pretendiam interpretá-la. Depois de Rondon, os índios do Brasil têm pela
primeira vez um representante incontestável: Mário Juruna.
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Quanto ao vigor da personalidade de Mário. eu o senti e
medi, umas vezes, vendo-o retratado no pasmo e no acatamento com que a gente olha pra ele e o saúda quando andamos
juntos pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas foi na Holanda que o
percebi mais claramente nas expressões de dezenas de lideres
indigenas norte-americanos - vestidos de índios, com suas
plumas e pinturas - que olhavam cheios de espanto e respeito
a cara limpa de Mário Juruna, vendo nele o z'ndio.
Tanto quanto a figura de Mário Juruna, impressiona seu
espirito. Ele é a própria razão selvagem olhando, com toda
inocência e agudeza, a desrazão civilizada.
- Quem inventou este papel com que tomam nossas
terras dizendo que são donos?
·
- Que religião é esta de brancos rezando para Deus e
mentindo, machucando e roubando ?
- Indio não é bicho não. Indio é gente. Indio não é
criança não, tem que ser respeitado.
O mais surpreendente no fenómeno Juruna, porém, é
que ele não é um. Somam dezenas os lideres indígenas que
ultimamente alçaram suas vozes em todo o Brasil reclamando
contra os que perseguem, espoliam e matam os poucos índios
que nos restam.
O Papa, na última missa que celebrou no Brasil, rezou
pelas almas de cinco lideres indígenas assassinados nos últimos
anos. Depois disto, outros índios foram mortos. Nenhum dos
assassinos - e alguns deles são bem conhecidos - foi sequer
incomodado. Isto não é de matar um povo de vergonha?
Neste livro admirável que Mário Juruna compôs com
Antonio Hohlfeldt e Assis Hoffmann,-você tem o retrato desse
homem extraordinário que está nos ensinando a nós brasileiros
a sermos mais dignos e menos perversos.
Darcy Ribeiro
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apresentação
1

Em abril ou maio de 1981, o jornalista Assis Hoffmann telefonava-me, falando pela primeira vez na idéia de um livro que fosse uma espécie de biografia do cacique Xavante Mário J uruna. Assis Hoffmann
era o presidente nacional da Associação Nacional de Apoio ao fndio,
cujas atividades foram iniciadas por ele e por mim, ao lado de outros
companheiros, em 1976, após um importante projeto desenvolvido em
Porto Alegre, sob o título geral de "O fndio brasileiro: um sobrevivente?". Esse encontro havia trazido à capital gaúcha diversas personalidades ligadas ao problema, desde os próprios indígenas, até estudiosos
como Darcy Ribeiro, Dom Tomás Balduíno, Sílvio Coelho dos Santos e
outros.
Aquele encontro fora não apenas o nascimento da ANA!: hoje
contando numerosos núcleos em todo o país, atuando lado a lado a entidades congêneres como a Comissão Pró-Índio de São Paulo e do Rio
de Janeiro, como abriu uma série de atividades paralelas, como a editoração, junto à Universidade de Caxias do Sul - Editora Garatuja - Ministério de Educação e Cultura, do livro "Antropologia Visual do Homem IÍldio do Sul·do Brasil", de Sílvio Coelho dos Santos, e outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, por exemplo, pela professora
Lígia Simonian, do núcleo da ANAÍ em Ijuí, junto à FIDENE, em que
leciona.
Feito o convite por Assis, pedi tempo, pois só em julho, nas férias
de inverno, disporia de possibilidades para ater-me ao assunto. A idéia

inicial era simples: Juruna havia cedido uma certa quantidade de fitas
cassete, por ele registradas em diversos momentos, nos últimos três ou
quatro anos, as quais seriam transcritas e comentadas por mim. O livro
constituir-se-ia tão-somente disso.
Contudo, os episódios em torno de Juruna sucediam-se de maneira um pouco crítica, inclusive provocados pela FUNAI, que buscava seu
afastamento da liderança Xavante. Não consegui escrever o livro em julho, e em setembro, tirando férias do jornal em que trabalho, encontreime mais uma vez com Juruna, desta vez em São Paulo, de onde segui
para Barra do Garças, a verificar pessoalmente a situação. Foi a partir de
então que o livro começou a amadurecer lentamente, sofrendo inclusive
uma profunda modificação: a responsabilidade central do texto final
seria minha, constituindo-se este texto em uma apresentação, o mais
jornalística possível, da questão indígena no Brasil, tendo como ponto
central a figura de Mário Juruna. Assim, mais do que nunca, o autor
deste texto continua sendo Mário Juruna, embora Assis Hoffmann seja
o responsável pela parte visual e eu pelo texto em si. Mas o livro, a
idéia, a vontade, a insistência no livro, a cobrança que, ao longo dos
meses, Mário nos fez, e a paciência com que soube esperar que um
ocupadíssimo homem branco se decidisse a terminar a obra, tudo isso
são méritos· de Mário Juruna. Só espero não ter traído a confiança que
em mim ele depositou. Espero que este livro possa ser uma etapa a mais
na luta que grande parte da sociedade brasileira trava hoje por sua liberação e seu reconhecimento. Cada vez mais tenho a certeza de que a
questão indígena é sobretudo a questão do homem branco, e no caso da
sociedade brasileira, como se afirma em certo capítulo, a igualdade do
homem índio é a possibilidade de se terminar com a ditadura de uma
minoria que, não apenas a partir de 1964, mas desde muito, pretende
imperar entre nós.
O volume organiza-se em nove capítulos que pretendem um roteiro claro para o leitor: partindo do dado jornalístico de Juruna entrando para um partido político, examina-se a característica do homem
Xavante e, a partir daí, os vários aspectos da realidade e da luta indígena, chegando-se, enfim, a um esboço da figura de Mário Juruna. A ele,
que considero um dos homens mais inteligentes, sensíveis e respeitáveis
que conheço, quero deixar ·expressa aqui, claramente, a núnha gratidão
pela oportunidade de, com toda a hunúldade, poder associar meu nome
ao seu. Tenho plena consciência de que, se este livro cumprir com seus
desígnios, tive a oportunidade não apenas de escrever um momento _de
nossa história, como inclusive vivê-la, e isto é sumamente recompensador para um intelectual, num país onde a atividade intelectual em geral
está dissociada do povo e liga-se às elites.

Devo agradecer, ainda, à Associação Nacional de Apoio ao lndio,
na pessoa de Hilda Zimmermann, presidente do núcleo de Porto Alegre,
pela ajuda contínua e pela leitura dos originais, bem como a Lídio Peretti, da Editora Vozes, o primeiro a me dar apoio no projeto; a Sílvio
Eduardo Abrante Reis que traduziu o texto espanhol da documentação
em torno do IV Tribunal Bertrand Russell, a todos aqueles autores a
que consultei ou transcrevi ao longo destas páginas, a Roque J acoby,
editor que escolhemos dentre tantos outros para a publicação deste
livro, pela confiança depositada na tarefa. E sobretudo , à inspiração de
Sílvio Coelho dos Santos e Darcy Ribeiro, sob cujo exemplo busquei
trabalhar. O livro é de Mário Juruna, em toda a sua grandeza. As falhas,
assumo-as, pedindo escusas a Mário, a meus companheiros e ao leitor.
E para evitar qualquer confusão com a Fundação Nacional do lndio, fica explícito que, de acordo com a legislação em vigor, Mário Juruna receberá a metade dos direitos autorais desta obra, conforme contrato assinado e à disposição das autoridades a qualquer momento e
hora.
Este é um primeiro livro que tenta abordar mais amplamente a
questão indígena. Não é livro de especialista, mas dirige-se ao chamado
grande público, muitas vezes confuso, talvez, ante as versões oficiais e as
denúncias que se oferecem em todo o país sobre a situação indígena. E
no momento em que o entregamos ao público, não posso deixar de registrar, nesta explicação inicial, um fato que me parece sumamente importante: a FUNAI valeu-se, no mês de janeiro de 1982, da figura de
Marcos Terena, presidente da União das Nações Indígenas - UNI, o
mesmo rapaz a quem ela pretendeu marginalizar e perseguir por ter
permanecido na entidade unificadora de seus povos, para a pacificação
do grupo Kraó. Creio que isto demonstra o reconhecimento, ainda que
inoficioso, da importância da UNI, assim como das novas lideranças indígenas. Tudo isso começou, porém, com a figura deste Xavante a quem
todos nós chamamos hoje de Mário Juruna. Por isto a importância do
gravador de Juruna . . .

Antonio Hohlfeldt
Linha Imperial, setembro 81-janeiro 82

\

10

11

-'
,

.

sumario
PREFÃCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APRESENTAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
9

O CANDIDATO: TRAIÇÃO OU SOLUÇÃO? . . . . . . . . . . .
OS XAVANTE: ORIGEM OU OBJETIVO? . . . . . . . . . . . . .
O PAPEL DA FUNAI: DEFENSORA OU ESPOLIADORA?. .
A IGREJA: CATEQUESE OU AUTO-RESPEITO? . . . . . . . .
A QUESTÃO DA TERRA: REDENÇÃO OU SEPULTURA? .
INTEGRAÇÃO: SALVAÇÃO OU MORTE? . . . . . . . . . . . .
O TRIBUNAL RUSSELL: UM DIREITO OU USURPAÇÃO? .
A LUTA IND(GENA: RESIS!eNCIA OU SUICIDIO?. . . . . .
MÁRIOJURUNA:UbER ........................

IS
27
37
65
79
112
145
180
212

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Sou fruta da terra e quero defender os direitos do
meu povo e do povo brasileiro. Ninguém manda no
meu nariz, ninguém me dá palpite, estou experimentando o PDT e se este não trabalhar direito, vou para
outro partido.
Mário Juruna - Correio do Povo, 4.10.1981.
O que me intriga
é descobrir
que fim levaram os 11 índios meninos
(cada um de uma tribo) que Nassau embarcou consigo,
quando deixou vencido o Recife.
- Teriam fenecido no mar
de enjôo, escorbuto e pranto?
- O que faziam no frio dos palácios
com sua nudez ingênua?
- Casaram, chegando à Holanda ?
- Foram bons pais de família ?
- Ou viraram homens de negócio
e acionistas da Phillips, esquecendo-se
das penas que passaram
no Brasil Colónia?
- Chegaram a ter descendentes? ou retomaram
aos costumes, e agora, como hippies
habitam os fundos da velha Dome?
Os ricos e reis
adoram dar bichos e gente de presente.
Os pobres e lndios
resistem o quanto podem,
se enredando e se rendendo,
virando móvel e parente,
ou somente nos palácios e navios
entre quentes coxas das princesas
e a espada fria dos senhores.
(.

. .)

E muito índio e pouco tempo
o que disponho pela frente.
- Deveria me socorrer da FUNAI, FUNABEM, UNESCO
e abrir creches de desespero ?
Estou perdido na Europa. E nunca fui ao Xingu,
sequer pisei o Araguaia.
Quando chegarei às colôniasjesuftas, que arrasamos
junto ao Paraguai?
''índios Meninos", de
Affonso Romano de Sant'Anna
in: "Que Pals é este?", 1980

1·o candidato: traição ou sdução?
Tendo, de um lado, o antropólogo Darcy Ribeiro, conhecido por
suas lutas em defesa do índio brasileiro, e de outro o ex-governador
gaúcho Leonel Brizola, o cacique Xavante Mário Juruna, ou melhor, o
índio Mario Dzuruna Butsé, de cerca de 41 anos, assinou sua ficha de
- ,._ao Partido Democrático Trabalhista - PDT, encerfiliação"' partidária
rando, de certa maneira, uma novela ou um drama que já se desencadeava não só nos meses mais recentes, em que o conhecido líder indígena mostrava-se nervoso e irritado com os brancos, como perdurava pelo
menos desde 1977, quando alguns jornais já falavam de uma possível
candidatura à Câmara Federal.
Mário Juruna, como é mais conhecido nacional e internacionalmente, "abalou" Brasília literalmente quando, nos princípios de 1977,
chegou à Capital Federal com um gravador na mão, disposto a registrar
as promessas que as lideranças brancas lhe faziam, em especial os representantes da Fundação Nacional do Indio - FUNAI - e depois logo esqueciam. Juruna virou notícia, foi alvo de brincadeiras, piadas, charges,
mas também se valeu da fama repentina para defender sua comunidade,
o povo indígena brasileiro e, sem dúvida alguma, interesses próprios.
Aos poucos, o que para a maioria dos brancos era apenas uma brincadeira, uma moda passageira, começou a virar coisa séria. A própria FUNAI, que em sua eterna política de panos quentes pretendera, como o
fizera realmente, valer-se de Mário para dominar a conflituadíssima
disputa de terras do alto Araguaia, terminou também incomodada
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pela figura do cacique que, sem papas na língua, já declarara, certa
vez:
"Tenho aprendido a linguagem do branco, a malandragem do
branco, aprendi a inveja e o ridículo. Mas vou continuar índio, com os
costumes da minha comunidade".
Derrotada na questão da viagem de J uruna a Rotterdã, onde acabou presidindo o Tribunal Bertrand Russell, a FUNAI, ao que parece,
aproveitou a tradição Xavante da disputa do poder tribal para provocar
atritos entre as várias lideranças comunitárias. Mário, aparentemente
esquecido ao menos desta tradição de seu grupo , vendo-se simultaneamente traído pelos seus homens de maior confiança na tribo, assim como os que pretensamente o apoiavam na FUNAI, e ainda inseguro com
as indecisões políticas do PMDB, quer em São Paulo, Brasília ou mesmo
em Barra do Garças, quanto ao lançamento de sua candidatura, acabou
envolvido pela amizade tradicional e fidelidade aos indígenas de Darcy
Ribeiro, seguindo para o PDT, pela mão de um amigo de Barra do Garças, o pastor Norberto Schwanke. Com a inscrição de número 46.869,
mas com a mesma seriedade estampada no rosto, mist9 de solenidade
indígena tradicional e desconfiança mais do que justificada no homem
branco, Mário Juruna passou a integrar, a partir do dia 21 de setembro
de 1981, o único partido político brasileiro que menciona especificamente a minoria indígena em seu programa, influência, quem sabe, do
mesmo Darcy Ribeiro. Cumprimentado por velhos políticos como Lysâneas Maciel, Juruna limitou-se a dizer, como político e?'perimentado,
que, infelizmente , hoje é, em face de todas as disputas que historicamente vem mantendo, em especial contra a FUNAI, mas também junto
a outras instâncias do mundo branco:
''Vamos esperar. Só as umas vão dizer se ganhei. Podia escolher
qualquer partido. Antes de ir para a Holanda, pensei em escolher o
PMDB. Mas como o pessoal demorou a falar comigo, acabei optando
pelo PDT que me agradou bastante".
Na verdade, menos de um mês antes, eu me encontrara com Mário, primeiro em São Paulo, e depois em Barra do Garças, para discutir
este mesmo livro que então estava em preparo. Mário mostrava-se decepcionado com os seus companheiros índios, embora entendesse a
maneira pela qual a FUNAI manipulava-os, e sobretudo com os homens
brancos, de um lado os da Fundação Nacional do Índio e do outro os
políticos do PMDB de São Paulo, que, depois de lhe dàrem muita corda,
haviam deixado em fervura a sua candidatura, temendo que a figura da
liderança indígena, fora de sua taba ou longe da defesa de seus companheiros, se tomasse ridícula e prejudicial ao partido, no Parlamento. Em
Barra do Garças, em geral, aqueles que maior apoio sempre deram ao
16

cacique, e que em sua maioria são políticos do PMDB municipal, como
o vereador José de Arimatéia, o mais popular líder oposicionista da
região, ou o presidente municipal do partido, o advogado e também
candidato a deputado federal Florisvaldo Flores Lopes, mostravam-se
em dúvida quanto à melhor estratégia do índio, embora nã'o se negassem
a dar-lhe participação e mesmo a palavra nos primeiros comícios visando as eleições de 1982, conforme tive a ocasião de presenciar no dia 11
de setembro de 1981 , portanto, apenas dez dias antes que Juruna aderisse oficialmente ao outro partido oposicionista.
.
Para quem imaginava .que a liderança de Mário Juruna estivesse
ameaçada ou desgastada por um anunciado afastamento da direção tribal, efetivamente contestada por suas constantes viagens por todo o
país, seja para conferências em cidades brancas, seja para encontros intertribais, pode-se agora responder com uma troca de posições: talvez
a FUNAI e o governo, indiretamente, tenham-se livrado do cacique Xavante, mas por certo serão envolvidos por uma luta constante - caso o
Xavante venha a ser eleito - na área política mais ampla e que, com
toda a certeza, não será desenvolvida apenas em nome dos Xavante,
mas de todos os índios brasileiros e, mais do que isso, a julgar-se por disposições recentes do cacique, até mesmo de boa parte dos posseiros que
lutam, na região do Araguaia, para garantir uma parcela mínima de terra
onde viver e sustentar suas famílias.
Por isso mesmo, ganha sentido o discurso de Leonel Brizola, ao
receber oficialmente Mário Juruna: "O PDT acolhe Juruna como um
irmão. Não é, uma integração no Partido, como seria de qualquer cidadão brasileiro. É uma situação especial: é a primeira vez no país que um
índio saindo diretamente de sua comunidade, entra num Partido para
tentar defender sua gente no Congresso Nacional".
Para que isso se torne possível, segundo .cálculos, Juruna deverá
alcançar cerca de sessenta mil votos, em nome do estado do Rio de Janeiro, pelo qual se candidatará, como disse, porque "em Mato Grosso
não me candidataria porque o sistema econômico lá é muito mais fechado do que no Rio e não sei se me elegeria lá".
O desafio a ser vencido por Juruna, no entanto, é amplo, porque,
se até agora Mário sempre gozou da simpatia das autoridades mais diversas (até do presidente da VASP, que volta e meia lhe concede alguma
passagem gratuita), a partir de sua definiçfo partidária o potencial candidato, que não dispõe praticamente de recurso algum para sua campanha, numa das que se prenunciam ao mesmo tempo como das mais disputadas e caras batalhas eleitorais, deverá enfrentar sua candidatura a
peito aberto, o que evidentemente deixá-lo-á inteiramente a descoberto.
Sobretudo se levarmos em conta que já durante os últimos meses uma
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campanha cuidadosamente organizada vinha sendo desencadeada, com a
participação de jornalistas de todo o país, e aparentemente da própria
FUNAI, visando desvirtuar a imagem de Mário Juruna.
Seja como for, não é de hoje que Mário Juruna mantém vivência
política. De um lado, é preciso não se esquecer que a prática política
entre os Xavante, conforme explicitamos em outro capítulo deste livro,
é das mais dinâmicas. Ao mesmo tempo, não foi casualmente que Mário, ao regressar à aldeia de São Marcos, vivia a enfrentar os missionários
salesianos, aos quais sempre se opôs e desafiou, chegando mesmo a criar
sua· própria aldeia, próxima àquela, e onde vivia até o momento. Foi
justamente a partir da aldeia de Namunkurá, cujo nome ele mesmo não
define exatamente de onde veio, lembrando apenas tratar-se de uma
homenagem a um cacique norte-americano, que Mário Juruna deixou
o mundo primitivo para avançar sobre Brasília, até os escritórios dos
burocratas da FUNAI, cuhninando em lutas como aquela pela permissão de sua viagem à Holanda, o desenvolvimento de projetos agrícolas
para toda a comunidade Xavante ou mesmo a criação da federação indígena no Brasil, hoje em dia, mais do que um sonho, um projeto plenamente concretizado.
Já em abril de 1977, uma ampla reportagem da jornalista Memélia
Moreira, do Jornal de Brasz7ia, e que é um dos profissionais que melhor conhece a questão indígena em nosso país, discutindo as ameaças
que pesavam sobre os índios, citava Mário Juruna como um dos possíveis candidatos ao Senado Federal. Na verdade, não há novidade na candidatura de índios a cargos políticos da sociedade branca, embora Juruna seja o primeiro a tentar a Câmara Federal. Sabe-se de pelo menos
quatro figuras índias em pleno exercício de seus mandatos: Tenente Jair
Oliveira, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, como presidente da
Câmara de Vereadores, pelo PDS; Isaías Amorim Ferreira, também no
Mato Grosso do Sul, na localidade de Miranda, além de Pedro Vitorino
da Silva, no mesmo estado, também como presidente do Diretório do
PDS no posto indígena de Nioaque; por seu lado, no estado de Alagoas,
o cacique Antônio Taré, que vive no posto do Cariri, na localidade de
Porto Real do Colégio, é vereador do extinto MDB, tendo depois optado pelo PfB; e o cacique Kaingang Ângelo Kretã, até morrer em um acidente automobilístico bastante suspeito, devido às suas lutas contra os
roubos constantes de madeira, existentes no posto de Mangueirinha, no
Paraná, pela empresa Slaviero e outras, muitas vezes garantidos pela
própria FUNAI, era vereador pelo mesmo MDB.
A reação dos representantes da FUNAI foi cautelosa: enquanto a
maioria dos que foram procurados pela imprensa garante que o órgão
tutelar não pretende tomar qualquer medida proibitiva sobre a decisão
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de Juruna, outros são mais sutis, lembrando que, a partir de agora, Juruna não mais poderá falar por sua comunidade e seu povo, pois que
teria optado pelo mundo branco. O líder Xavante, por seu lado, prefere
não levar em conta as ameaças. Aparentemente garantido pelo "habeas
corpus" que lhe permitiu viajar à Holanda, livrando-o dos percalços da
tutela da FUNAI e confiante em decisão anterior do Tribunal Superior
Eleitoral, que reconhece direitos de elegibilidade ao índio alfabetizado
e com o serviço militar cumprido , Mário Juruna limita-se a apresentar
uma espécie de plataforma do que pretende realizar, caso eleito:
"Se eu for eleito, vou abrir picada para o índio; não vou deixar
que a FUNAI continue a pisar em cima da gente, tratando o índio como
objeto. Ela deve começar a tirar já das nossas terras as pessoas que só
atrapalham a nossa vida. Nós queremos viver em liberdade, como antes
do português chegar ao Brasil. Também vou defender a gente das favelas que, como os índios, também são criaturas de Deus. Está na hora
de chorarmos juntos, um do lado do outro." Para tanto, Juruna pretende criar um grupo de estudos, no PDT, para resolver e analisar profundamente as questões indígenas em nosso país. Levando-se em conta o
tempo de "abertura política" vivida pelo Brasil, e os primeiros choques
que já vêm ocorrendo entre alguns políticos, em especial do Mato Grosso e do Rio de Janeiro, que defendem os índios, cobrando maior dinamicidade da FUNAI, sendo que alguns deles, como Modesto da Silveira,
chegou mesmo a comparecer ao gabinete do então presidente da FUNAI,
coronel Nobre da Veiga, quando da disputa em torno da permissão ou
não de viagem do cacique à Holanda, pode-se prever, sem grandes esforços, um "tempo quente" para a FUNAI, caso Juruna venha a ser eleito,
o que , talvez, feitas as contas e analisada a atuação mais recente do órgão federal, em especial nesta administração, conforme inúmeras denúncias de fazendeiros da região do Araguaia, e até mesmo de autoridades
responsáveis como o Secretário de Segurança do Mato Grosso do Sul, seja
esta situação mesma a que mais interesse à Fundação Nacional do fndio.
Questões como estas, por exemplo, distraem a opiniã'o pública de acusações como a que, na mesma semana em que Juruna se alistava no PDT,
era feita na Câmara Federal contra o coronel Nobre da Veiga. Segundo
o deputado federal Antônio Carlos de Oliveira, do PT do Mato Grosso
do Sul , o Ministro Mário Andreazza deveria explicar como o presidente
da FUNAI, que aliás estava então em férias na Europa, dispunha de
vinte e nove milhões de cruzeiros para comprar um apartamento no Rio
de Janeiro, ao mesmo tempo em que permitia gastos de pelo menos
cento e onze milhões de cruzeiros para aquisição de um prédio, em Brasília, sem concorrência ou licitação pública, no qual viria a aplicar mais
cento e quinze milhões em reformas. Acusações deste tipo, não obs19

tante a defesa pública logo depois assumida pelo Ministro do Interior,
em face de seu funcionário, são corriqueiras na FUNAI, gerando por
vezes até atritos engraçados, como aquele ocorrido em Brasília, tempos
atrás, entre uma ex-funcionária do órgão, acusada de malbaratamento
de fundos, mas mantida em seu posto ainda hoje, e o próprio Mário
Juruna, fato que comentamos em capítulo dedicado à atuação do órgão.
Enquanto na Câmara Federal, políticos como o cearense Manoel
Arruda, do PMDB, saudavam a filiacão de Juruna como "um fato novo",
no que era apoiado por outros políticos como o pernambucano Geraldo
Guedes (PDS) ou o catarinense Arnaldo Schmidt (PP), para quem "o
índio é a minoria que ainda faltava no Congresso", a imprensa tratava
de maneira diversa o fato. A maioria dos jornalistas buscou dar cobertura ao fato, com bastante fidelidade. Alguns colunistas, porém, especializados em passar comentários maldosos em torno de J uruna, tinham
agora prato sucuJen to, como Hilário Honório do jornal gaúcho Folha da
Tarde, que em sua coluna, de 24 de setembro, comentava:
"E aconteceu o esperado há muito. O 'cacique' Mário Juruna tirou a máscara definitivamente: assinou ficha pelo PDT e vai concorrer à
Câmara dos Deputados em 1982, pelo Rio de Janeiro. Lá está a foto do
espertalhão, assinando ficha partidária, mostrando-o completamente
diferente ao tempo de suas tropelias por esses brasis em 'defesa dos direi tos dos índios' : envergando flamante camisa esporte e corte de cabelo
moderníssimo. Bobos foram os que acreditara1n no 'Cacique' Mário
Juruna. Eu nunca acreditei. Vocês sabem disto perfeitamente".
O colunista apenas esqueceu-se de que o moderníssimo corte de
cabelo de Juruna era o conhecido "escovinha", que sucedeu ao longo
cabelo, mantido comprido em sinal de luto pela morte então recente de
um primo, conforme o mais puro ritual Xavante . O mesmo jornal, em
todo o caso, uma semana antes, através da coluna de Sérgio Oliveira, já
antecipava a adesão de Juruna, conforme a edição do dia 18, em que
se lia, entre outras:
"Pois não é que o Leonel quer lançar o cacique Juruna como expoente eleitoral do seu Partido para a Câmara Federal? É, o Juruna,
aquele índio que tá mais para índio de Escola de Samba do que índio
de aldeia. Vivo, Brizola sabe muito bem que o carioca, com sua irreverência, vota em qualquer coisa engraçada que aparece. Adora votar de
brincadeira. E Brizola, sentindo cheiro de voto para o seu PDT foi na
selva mato-grossense para atrair - ainda que não seja da FUNAI - o
índio Juruna. E o Juruna, depois de ter pisado o chão da cidade grande,
ter experimentado uma boa cerveja, cigarro com filtro, filme pornô,
praia, TV e conquistar a mulherada em sumaríssimas tangas, resolveu
>
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Dos presentes dados aos brancos, nas aldeias Xavante, à imagem do político, hou-.
ve uma longa caminhada para Juruna.

(FOTO CARLOS CONTURSl)
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trocar de aldeia. Mesmo porque, a aldeia xavante, lá no Mato Grosso,
está muíto pequena para ele que já andou até pelas Oropas".
A evidente má fé do comentário dispensa maiores palavras, mas
não quero deixar passar em branco o preconceito, em meu entender até
anticonstitucional, que caracteriza o texto. Afinal de contas, o que está
a se propalar é uma infinita série de meias verdades que vão desde a participação de Juruna em clubes carnavalescos da Bahia, até um pretenso
romance com uma muJher branca, em Barra do Garças, conforme tive a
oportunidade de ouvir, naquela localidade, quando de minha ida até o
Mato Grosso (e com quem, aliás, noticiou-se ter ele casado), ao que se
soma a acusação do chefe do posto da FUNAI em Aragarça, do outro
lado do rio Araguaia, de que Juruna teria "roubado" um '1eep" Toyota
da assistência daquele órgão, quando sabidamente o veículo foi doado
pela FUNAI à aldeia Xavante, por insistência do cacique , e para uso da
tribo, coisa que, ao contrário, a Ajudância da FUNAI na região teima
em ignorar constantemente, gerando tais atritos.
Se existe, em última análise, un1a "moda" Mário Juruna, ou se,
como pretendem outros, vai-se usar o cacique Xavante, trata-se mais
de um problema a ser resolvido pelos brancos do que propriamente
pelo índio. Este trata de, a partir de seu aprendizado do mundo dos
brancos, abrir e ocupar os espaços possíveis. Ainda no dia 8 de outubro
de 1981, em uma entrevista para a Rádio Guaíba, apesar das tentativas
do repórter em colocar o cacique em ridículo e contradições, ou mesmo
levá-lo a ficar sem resposta a alguma pergunta, ficou evidente que,
mesmo falando precariamente o português, o que talvez venha inclusive
a dificultar o serviço de taquigrafia da Câmara Federal (o que, diga-se de
passagem, é um problema dos taquígrafos, e não de Juruna), o índio
sabe muito bem o que quer. Pode-se 6izer que Mário viverá, deste período até o final de sua campanha, com a conseqüente vitória ou não,
uma idéia fixa: ocupar uma vaga política e, na "abertura política" propiciada no atual momento, gritar o quanto puder. Se bem instruído,
como qualquer outro candidato, é possível mesmo que Juruna crie uma
plataforma muito objetiva para a sua campanha: o índio, que, enfim,
não vota; o posseiro, que, este sim, vota, embora em sua maioria não no
Rio de Janeiro, estado pelo qual ele concorrerá; e o favelado, em nome
do qual, inteligentemente, o índio já começa a se manifestar. De quebra, é provável que Mário acoJha os votos dos simpatizantes das causas
minoritárias, em especial os ecologistas, desde que a campanha de má fé
que contra ele se desenvolve já há tempos, não consiga vingar plenamente. Para isso, efetivamente, os meios de comunicação terão importante
papel, inclusive no duplo sentido, além da atuação do próprio Juruna.
Para aqueles que temem a sua manipulação, vale a pena relembrar um

22

aviso do próprio índio, feito através do jornal gaúcho Zero Hora: "sei
que há muita gente querendo se promovér às minhas custas. Mas cuidado, que índio sabe muito bem o que está fazendo" . Desta forma, chamem-no ou não de "o novo Cacareco", como pretende o jornalista Mendes Ribeiro, na mesma Zero Hora, ele poderá surpreender. Afinal de
contas, e para responder a uma pergunta do jornalista, "Pode Juruna ser
um legislador?" . E por que não? Acaso não temos tantos vereadores e
deputados reahnente semi-analfabetos? E alguém poderá duvidar que
Juruna conheça como poucos as verdadeiras causas indígenas e posseiras? E desde quando um deputado - sobretudo federal - trabalha sem
assessoria? E se tiver uma boa assessoria, Mário Juruna não poderá legislar, com a colaboração de seus pares, inclusive? O problema é levar o índio a sério. Este será o grande desafio de Mário. Porque índio, no Brasil,
sempre foi folclore, festinha de colégio, pena, tacape e cantiga infantil.
Até mesmo geólogos, arqueólogos ou antropólogos - como acusa o
próprio índio - têm dificuldades em ver a esse ser humano como uma
pessoa viva, em pleno desafio de vencer, em poucas décadas, se tanto,
todo o processo civilizatório, para usar expressão de Darcy Ribeiro, que
experimentamos ao longo de séculos. Mário Juruna tem esta experiência
típica e inimitável por qualquer um de nós, homens brancos - em menos de vinte anos, ele deixou sua taba, a floresta hoje nem tão virgem,
e chegou não apenas à cidade do homem branco como aos principais
escritórios, fechados até mesmo a tantos de nós, homens brancos, em
Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Não sei se um homem branco
que chegasse, em uma viagem interplanetária, num mundo diverso, eminentemente hostil como é o nosso ao índio, teria demonstrado tal capa-.
cidade amadurecida de adaptação e instrumentalização do novo universo como ele.
Devemos lembrar que sempre será melhor Mário Juruna lutar em
causa própria do que ser apenas - então sim, "usado'', como espécie
de "capanga eleitoral", conforme ocorreu, dentre tantos outros lugares,
na localidade de Belém, distrito de Benjamin Constant, no Alto Solimões, no estado do Amazonas. Lá, na campanha eleitoral de 1978, conforme denúncia do então delegado da FUNAI, Kazuto Kawamoto, os
índios Kulina, em sua maior parte acultura.dos, inclusive miscigenados a
homens brancos ·e semi-alfabetizados, eram comprados com cachaça,
por candidatos dos então dois únicos partidos, para "trabalhar" os seus
votos.
Não se pode esquecer, por outro lado, que mesmo muito antes de
ser lançado candidato político, já se falara em Juruna para a Academia
Brasileira de Letras (isto sim, em tom de brincadeira, a propósito das
fitas gravadas pelo índio, algumas das quais servindo inclusive como
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ponto de partida para este livro), e quando da campanha de M~galhães
Pinto para a Presidência da República, em 1977, Juruna já se avistara
com ele, conforme reportagem do Jornal do Brasil, cobrando do senador o que faria caso chegasse efetivamente ao posto. Encontrando-se
com o então candidato em seu escritório do Rio de Janeiro, no dia 28
de dezembro de 1977, o diálogo envolveu perguntas e respostas de um
para o outro. Mário andava em busca de um trator para a sua comunidade. Magalhães Pinto lembrou que embora índio não votasse , poderia
ajudar, e chegou a garantir que , se eleito, tornar-se-ia acessível aos conta tos das comunidades indígenas, defmindo inclusive sua política para
o setor: "que as tribos sejam auto-sustentáveis e de manutenção de suas
reservas'', o que , em última análise, retoma as palavras da FUNAI e dos
atuais governos, sem nada tirar-lhes ou acrescentar-lhes, mas que poderia vir a significar algo diferente, na prática, do que tem sido até então .
O mais importante do encontro, segundo ainda a reportagem do
Jornal do Brasil, é que Juruna demonstrou plena consciência quanto à
capacidade de adaptação do índio ao mundo branco, sem que isso signifique necessariamente abandono de sua própria tradição e identidade
cultural, ao mesmo tempo em que destacava a importância e necessidade de se dar ao índio condições reais para sua autolibertação, sobretudo
em termos de máquinas agrícolas, fmanciamentos para projetos comunitários, etc. Ao mesmo tempo, Mário voltou a insistir que, embora apresença religiosa possa ser importante no âmbito da educação e da saúde,
ela custa muito caro ao índio, em termos de quebra de sua cultura. Este
item deve levar em conta, necessariamente, a experiência bastante negativa que os Xavante têm, assim como os Boróro , em termos das missões
salesianas, cuja linha missionária ainda hoje continua parcialmente em
choque até mesmo com a política do CIMI - Conselho Indigenista Missionário, agregado à CNBB.
Outro lance eminentemente político desenvolvido pelo cacique
ocorreu a 28 de setembro de 1978. O encontro do então também candidato à Presidência da República, general João Baptista Figueiredo, com
três enviados do cacique Mário Juruna, ocorreu no hotel Aracoara, em
Brasília, embora fora da agenda oficial do militar. Para tanto, Juruna
destacou o cacique Humberto Warinatse, o cacique Pedro Wairotsu e o
guerreiro Miguel Pronhopa para levarem a Figueiredo uma carta, ao
mesmo tempo em que o presenteavam com um arco e flechas, além de
um colar de penas de arara, os melhores artesanatos das aldeias Xavante.
A carta, lida em particular pelo general, que os recebera, teve resposta
imediata: Figueiredo pedia que Juruna passasse no hotel para conversar
com ele, segundo o Jornal de Brasz1ia. Na época, porém, Mário encpntrava-se fora da Capital Federal, e, mais tarde, quando Figueiredo já era
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o presidente e ocupava o Palácio do Planalto, muitas vezes o cacique foi
até o Alvorada para tentar um encontro, sendo sempre barrado pela
burocracia, a não-disponibilidade de horário das agendas, passando
mesmo por vezes tardes inteiras sentado nas confortáveis poltronas, sem
alcançar nada. No encontro de seus enviados, porém, Juruna não esmorecia: os índios foram enfáticos em denunciar a grilagem de terras, reivindicando a necessidade da demarcação definitiva das áreas indígenas,
fato que Figueiredo, a exemplo de Geisel, que não chegou a cumprir a
promessa, transformou em um de seus pontos de governo, esperando-se
que o general, que hoje figura como principal líder da chamada "abertura" política, possa cumprir também este item de seu governo, o que
parece difícil, em vista do moroso andamento, apesar dos convênios
firmados entre FUNAI e Ministério do Exército, da tentativa de dinamizar estes trabalhos.
Também encontros regionalizados sempre foram mantidos pelo
índio Xavante , valendo lembrar dois , pelo menos: o de 13 de março
de 1978, quando J uruna esteve na Assembléia Legislativa do Paraná,
sendo recebido pelo deputado emedebísta José Domingos Scarpellini,
conversando também com o então vice-governador do estado, Octávio
Cesário ; outro encontro semelhante aconteceu no dia 4 de maio de
1981 , quando o presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Sul, deputado Aldo Pinto, do PDT, também se avistava com Mário Juruna, que então ia ao estado gaúcho pela terceira vez, sempre a convite
da Associação Nacional de Apoio ao Indio, núcleo de Porto Alegre.
Nesta ocasião , Juruna pôde deslocar-se até algumas das reservas indígenas do estado, em um pequeno monomotor que a própria presidência
da Assembléia lhe garantiu, mantendo contatos com as lideranças dos
Kaingang do estado, responsáveis por um intenso movimento de conscientização, a partir pelo menos de 1978, quando, em maio, iniciou-se
a expulsão de posseiros invasores das reservas, em especial em Nonoai,
num movimento que se alastrou rapidamente por outras reservas dos
estados de Santa Catarina e Paraná.
Temos, pois, em resumo, a caminhada política de Mário Juruna,
agora em uma nova etapa. Mas quem é exatamente este índio, e o que
significa para ele esta experiência, em relação às próprias tradições
tribais? h o que, a seguir, tentaremos apresentar ao leitor.
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Quando o branco chegou na nossa terra, índio pensava que branco era do lado de Deus, índio pensava
que Deus tinha vindo visitar. De fato, branco tem tudo
e índio não tem nada: branco tem arame farpado , nós
naõ temos; branco tem livro, nós não temos; branco
tem machado de ferro , nós não temos; branco tem carro, nós naõ temos; branco tem avião, nós não temos;
(. . .) Mas branco veio e roubou as nossas terras; e o
índio não podia mais caçar. Falou que as terras boas
eram dele, falou que os peixes dos rios e dos lagos
eram dele. Depois trouxe as doenças. Depois se âproveitou das nossas mulheres. E o índio se revoltou. Entaõ o branco matou os nossos avós, matou-os, massacrou-os muito, e o índio fugia tão rápido como a coisa
mais rápida. Então, o índio entendeu que o Deus dos
brancos era ruim.
Depoimento de um chefe da Nação Makuxi ,
Jornal do Brasil, 10 .7.1980

2· os xavanle: origem ou oqjetivo?
Ao contrário de alguns dos outros grupos da região sul da Amazônia, que inclui os Nambikwara, os Boróro, os Kadiwéu e os Karajá,
os Xavante têm uma mitologia de curta extensão, e a memória histórica
da tribo é ainda menor. Desta maneira, é difícil poder-se identificar as
origens do grupo. Os antropólogos em geral, na sua catalogação lingüística, colocam-nos ligados aos Jês, que, por sua vez, segundo um antropólogo inglês, David Maybury-Lewis, que os estudou mais detidamente, resultaria das inúmeras migrações dos grupos tupis. Moradores
da localidade de Barra do Garças, que vivem na região há pelo menos
quatro décadas, oriundos de migrações brancas que se dedicaram primordialmente ao garimpo, gostam de referir histórias antigas que os
índios contariam, falando a respeito de um "grande mar" que chegaram
a conhecer. Uma destas pessoas, o advogado Florisvaldo Flores, filho de
garimpeiro e ele próprio garimpeiro em sua juventude, chega mesmo a
falar numa possível migração secular de Incas, ao longo do Rio Amazonas, na direção oeste-leste, sucedendo-se um afastamento posterior do
rio, até a área de fronteira da Bahia com Goiás, a partir de onde os Xavante voltariam a migrar, provavelmente acossados por escassez de alimentos, na direção oposta, isto é, leste-oeste, em direção aos territórios
hoje em pleno litígio ou posse, ou seja, em torno do alto Tocantins,
Araguaia e Rio das Mortes.
Seja como for, a ferocidade dos índios Xavante, em relação aos
invasores de seus territórios, é histórica. Documentos ainda do século

XVIII fazem tais referências, embora os estudos em torno deste grupo
tenham ganho maior formalidade apenas na segunda metade do século
passado, atingindo seu apogeu no final da primeira metade deste século,
com Nimuendajú , Darcy Ribeíro, Baldus, Maybury-Lewis e uns poucos
mais. De lá para cá, também se modificaram os critérios de estudos,
assim como os contatos entre brancos e índios igualmente sofreram
diferenciacões
.
•
O surgimento dos primeiros estudos formais em torno dos Xavante, no século passado, é paralelo aos primeiros contatos continuados dos
brancos com estes índios, em torno de 1840, com os primeiros castanheiros ou seringueiros, e mesmo alguns colonizadores oriundos de toda
a parte e que começam a avançar pelo estado de Goiás. Estes contatos,
porém, devem ter sido esporádicos, talvez devido até mesmo ao rechaçamento de extrema ferocidade praticado pelos Xavante, notáveis guerreiros, de maneira que Darcy Ribeiro, num conhecido quadro a respeito
do grau de integração dos índios na sociedade nacional, cataloga-os
como "grupo isolado'', em 1900, e em 1957, quando nova pesquisa se
realiza, eles surgem como em "contatos intermitentes", ou seja, apenas
um grau a mais nas relações indígenas para com a cha1nada sociedade
envolvente dos homens brancos.
Documentos brancos como relatos orais indígenas levam os estudiosos a supor que em sua migração da Bahia para Goiás, ao entrarem
em sucessivas levas pelos territórios dos Karajá, os Xavante sofreram
sistemáticas guerras de extermínio destes últimos que, embora se notabilizassem pelos artesanatos, e não tanto pela arte guerreira, devido ao
muito maior número em relação aos "invasores", dizimaram-nos sucessivamente, transformando a migração em verdadeira fuga. Tal situação
teria durado provavelmente um século pelo menos, o que empurrou os
Xavante para as áreas em que, mais tarde, os brancos os encontrariam.
Foi neste século apenas, à medida em que se buscava a expansão
territorial nacional, seja em busca de minerais ou outras riquezas das
matas amazônicas ou do subsolo, bem como para a expansão pecuária
como da agricultura em geral, que os choques e as relações entre brancos e Xavante se ampliaram, podendo-se identificar, claramente, três
momentos distintos, conforme nos indicou a antropóloga Maria Aracy
de Pádua Lopes da Silva:
a) anos 40, com situações de contatos intermitentes, caracterizadas pelo flechamento de aviões de reconhecimento que, eventualmente,
passassem a baixa altura por sobre as aldeias, por exemplo, ou massacres
de quaisquer expedições brancas, como ocorreu com Pimentel Barbosa,
e de que nos ocuparemos a seguir;
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b) anos 50, contatos mais continuados, resultando em dizimação
dos índios por epidemias as mais variadas, em especial de gripes e varíola; primeiras propriedades brancas e extermínio de índios em expedi.
ções específicas ou de vingança dos brancos;
c) anos 60, avanço das missões religiosas, em especial dos padres
salesianos, que já haviam mantido contatos com os Boróro; os padres
agem contraditoriamente: ao mesmo tempo em que salvam a vida dos
indígenas, em seu afã de catequização terminam por exterminar sua
cultura;
d) anos 70, 1nodificações radicais de aculturação , com instalação
de grandes projetos nacionais e transnacionais agropecuários; início
da reação indígena, em busca da recuperação de territórios míticos e
sagrados, em especial de localização de seus cemitérios tribais, surgimento de lideranças, viagem de jovens índios para estudos em escolas brancas, até mesmo universitárias, como tem ocorrido com alguns
índios que vão estudar na Universidade de Brasília, ao mesmo tempo
em que estes índios passam a exigir reconhecimento branco, com
guerras de recuperação de territórios, demarcação de reservas, pressões
sob re a direção da FUNAI, utilização de tecnologia do homem branco
em favor de seu autodesenvolvimento, etc. É nesta etapa que a liderança
de Mário Juruna, dentre outras, se destaca, surgindo em especial na III
Assembléia Indígena, organizada pelo CIMI, na localidade de Merure,
justamente próxima à principal área de concentração Xavante sob domínio dos padres salesianos, que é São Marcos.
Pode-se dizer que os anos 80 preparam uma nova etapa na vida
Xavante, mas ainda incógnita: o chamado "Projeto Xavante" que a
FUNAI criou e mantém até o momento, sob pressão de lideranças deste
grupo, como Mário Juruna e Warodi, dentre outros, guarda porém características paternalistas, tendo-se tornado não um elemento de libertação e auto-afirmação dos índios, mas de sua dominação pelo branco, no
entender dos antropólogos, devido à maneira pela qual o órgão tutelar
governamental o desenvolve. Por outro lado, as crises políticas verificadas, ao que parece, sob tradição indígena devidamente manipulada pela
direção ou representação da FUNAI, com a conseqüente saída de Juruna de sua aldeia, ao mesmo tempo em que se decidia pelo ingresso no
mundo branco, inclusive com a sua entrada na política, colocam um
ponto de interrogação em torno do futuro destes índios, todos integrados, embora muitos ainda não falem o português, mas que, ao mesmo
tempo em que mantêm tradições tribais e lutam pela reconquista de
antigos territórios, ampliam o sentido da propriedade privada, o que
é inclusive incentivado pelo órgão tutelar, pois se adequa aos projetos
de emancipação, parcialmente impedidos pela sociedade brasileira ao
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tempo do Governo Geisel, mas que permanecem, hoje, sob o disfarce da
''estadualização", como ocorre em relação aos Kaingang do Rio Grande
do Sul, ou à intenção de expurgo de lideranças indígenas mais críticas
ou mediante a entrega de títulos de propriedade a índios classificados
como "integrados", isto é , que tenham eventualmente bom domínio
da língua portuguesa, serviço militar, título eleitoral, casamento miscigenado (com homem ou mulher branca), etc. Ocorre que a inalienalidade das terras vigora apenas por dez anos, o que significa um enorme
perigo, a médio prazo , para a deterioração do grupo, que busca um
equilíbrio entre o sentido da propriedade coletiva, que o tem caracterizado tradicionalmente, e a propriedade privada , que surge com veemência em tempos mais recentes.
Os estudos do britânico Maybury-Lewis, a partir de 1954, em
especial, classificava a este grupo em três subgrupos, assim identificados:
a) Oti-Xavante, hoje situado na parte mais ocidental do estado de
São Paulo;
b) Ofaié (Opaié)-Xavante, situado no sul do Mato Grosso;
c) Akwê-Xavante, situado no oeste do Rio das Mortes ;
esta classificação não inclui o grupo Xerente , situado a leste e oeste do
Rio Tocantins, e em torno de cuja separação dos Xavantes talvez valha
lembrar a explicação mítica; em sua fuga dos Karajá, os primeiros grupos Xavante fizeram a travessia do Rio Tocantins, até o momento em
que apareceram uns botos, no meio do rio, botando medo nos índios
remanescentes, que terminaram desistindo de seu intento, fixando-se
mesmo naquele sítio, enquanto os demais prosseguiam em direção do
oeste, atingindo e ultrapassando a quase lendária Serra do Roncador.
Segundo o antropólogo inglês, porém, que se vale do critério geográfico de classificação, as duas palavras não são passíveis em seu uso:
"akwê'' é a maneira pela qual os Xerente são designados por si mesmos,
enquanto os Xavante atuais preferem diferenciar-se pelo termo próximo
" a ' we""'' ou " auwe.,...,, . Em t o do caso, o que o estu d.ioso apurou é que os
Xavante seguiram para o sul, ultrapassando o rio Araguaia, ainda no
século passado, segundo verificou o grande pesquisador Couto de Magalhães, em 1938, e cujo nome hoje é dado a uma das reservas da região.
Sabe-se que esses mesmos índios chegaram a atacar o vizinho posto de
Kuluene, onde então moravam alguns índios Boróro, junto aos primeiros missionários salesianos, os padres Colbacchini e Albisetti, entre
1920 e 1940. Nesse interregno, aliás, através dos padres Sacilotti e
Fuchs, também salesianos, intentaram-se contatos com os índios, sendo
porém, ambos mortos. Outro salesiano, pouco depois, Chovelon,
também fez esta tentativa, vindo a ser renegado pelos índios. Um pouco
mais abaixo , na atual reserva de Merure, e onde um choque violento
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entre índios, padres e fazendeiros, em 1976, resultou na morte de
algumas pessoas e ferimentos em outras, pelo menos desde os anos 30
existem choques contínuos entre índios e brancos. Ao nordeste dessa
área, junto à serra do Roncador, uma expedição do então Serviço de
Proteção ao lndio, liderada por Pimentel Barbosa, que hoje dá nome ao
posto aí existente (antigo Posto de São Domingos, criado posteriormente pelos padres salesianos), acabou sendo atacada em 1941, pelos índios
que massacraram todo o grupo. Apenas em 1946 voltou-se a fazer
alguma tentativa de contato nessa região, o que foi concretizado cinco
anos depois, sendo que, a partir de 1953, parte dos Xavante dessa área
fixou-se junto ao posto do SPI.
Um outro critério, porém, pode ser usado para classificar aos Xavante. Segundo Maria Aracy de Pádua Lopes da Silva, em "Nomes e
Amigos: da prática Xavante e uma reflexão sobre os Jê", que constitui
sua tese de mestrado na USP, ainda não editada, os grupos Xavante
podem ser classificados em três grandes subgrupos, admitidos pelos
próprios índios, em seu dizer, sob os seguintes critérios:
a) intensidade e qualidade dos contatos entre as aldeias, incluindo
as relações de parentesco e política de amizade (alianças, quase sempre
contra os brancos), disputa ou cisão;
b) continuidade ou não da presença naquele mesmo território,
com conseqüente perda total ou parcial do território original, em relação àquele ocupado quando dos chamados contatos definitivos com os
brancos, fixados em geral na década de 40;
c) a diferenciação de ação dos agentes de contato, seja os sacerdotes - em especial os salesianos - seja os agentes civis do SPI.
Sob esta perspectiva, surgem os três subgrupos, assim identificados pela antropóloga:
a) aldeias de Areões e Pimentel Barbosa, ao longo do Rio das
Mortes, na direção sul-norte, a partir de Barra do Garças para São Félix
do Araguaia, descendo o rio;
b) aldeias de Batovi e Kuluene , nos postos indígenas de Ba.kairi,
Paraíso, Marechal Rondon e Kuluene, além da reserva de Couto de
Magalhães, esta última mais marginalmente, com suas três aldeias;
c) aldeias da reserva de Sangradouro (duas) e de São Marcos (cin·
co ), além da área do M.erure, incluída nesta última; nesta região encontra-se a aldeia de Namunkurá, criada por Mário Juruna, em dissidência
contra os padres salesianos; a mais próxima das aldeias, na área de São
Marcos, dista cerca de cento e vinte quilômetros de Barra do Garças,
constituindo-se na área de maior contato com brancos nesta região.
Segundo Maria Aracy, o primeiro destes subgrupos mencionados
pode ser classificado como "mais tradicional", ocupando praticamente
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territórios originalmente conhecidos desde muito antes do contato,
feito quase sempre por membros civis do antigo SPI e hoje da atual
FUNAI, com encontros apenas eventuais dos religiosos, em especial dos
padres salesianos. As relações entre estas aldeias são simultaneamente de
disputa entre si, na melhor tradição Xavante, e de alianças eventuais,
como nas históricas lutas contra a fixação do homem branco, em especial da Fazenda Xavantina, contra a qual todos aqueles índios levantaram-se em armas. Anteriormente, aliás, a Fundação Brasil Central, no
tempo do Estado Novo, já havia criado uma localização com igual
nome, espécie de forte avançado, no melhor molde do velho oeste norte-americano, assim como em São Félix alguns brancos, por conta própria, haviam tentado fundar uma primeira localidade. Ambas as experiências tiveram mínimo resultado, se bem que em Xavantina se contasse com amplos recursos governamentais. As duas localidades experimentam, porém, a partir dos anos 70, imenso progresso; como as aldeias
e grupos vivem, praticamente, em total autonomia, o que sempre dificultou a luta por seus interesses comuns, constituindo-se esta união
numa das principais atividades desenvolvidas por Mário Juruna, sobretudo a partir de 1974, a história de cada aldeia é, por vezes, bastante
diferente uma da outra, embora também, por vezes, muito próximas.
No caso dos catalogados no segundo subgrupo, trata-se de filhos
de antigos colonizadores índios da região do Kuluene, tendo-se deslocado pelos contatos brancos, mais para oeste, junto ao rio Paranatinga, no
antigo Posto Simões Lopes (hoje Bakairi), dividindo-se num segundo
grupo que se fixou às margens do rio Batovi, onde fundou outra aldeia,
da mesma forma que o grupo que chegara a Bakairi também se subdividiu, fundando uma segunda aldeia, a Paraíso. A partir de 1974, porém,
retornaram para o Kuluene , recuperando suas terras originais, apesar da
oposição dos funcionários da FUNAI. Nesta época, e pelo menos até
1977, houve fortes choques com os fazendeiros de Barra do Garças,
culminando com a demarcação da reserva do Kuluene, assim como do
Batovi. Não se esgotou ainda, porém, a importância da expansão indígena da área: os índios da atual reserva Couto de Magalhães também
encontram-se hoje em dia em luta pela recuperação de terras ancestrais.
Massacrados por brancos em sua antiga grande aldeia desta área, a que
denominavam "Parabubure", parte destes Xavante migrou, criando a
aldeia do Kuluene, e, mais tarde, alguns remanescentes começaram a
retornar, por volta de 1960, encontrando, porém, a área ocupada por
fazendas aí criadas, no decorrer dos oito anos que haviam se passado
desde o massacre dos índios e sua retirada. Aí estabeleceu-se a Fazenda
Xavantina S.A., com certidões negativas da FUNAI, cedidas na administração do General Bandeira de Mello ( 1971-1972), apesar de se tratar
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comprovadamente de território tradicional Xavante. Em tensão constante , desde então, para reaver suas terras, os índios conseguiram a decretação da Reserva Indígena do Parabubure em 1979, reunindo as áreas
da reserva Couto de Magalhães e Kuluene. Mas, na prática, persiste a
oposição branca, e as terras não se acham totalmente desimpedidas.
Característica importante dos índios de toda esta região é que eles
se consideram "crentes" , em relação aos demais Xavante, graças aos
contatos constantes que têm com os missionários norte-americanos da
South American lndian A1ission (nas aldeias de Batovi e Paraíso), e com
protestantes brasileiros (no Kuluene). Ao mesmo tempo, nestas áreas,
o Summer Institute of Linguistics realizou amplo trabalho de estudo
lingüístico, inclusive com alfabetização bilingüe, embora sobre suas
áreas de atuação tenham pesado, mais recentemente, acusações de pesquisas minerais não permitidas pelo governo brasileiro, o que gerou
certa tensão entre o órgão governamental e a instituição, nos anos 70,
resultando em seu afastamento da região.
Esta área de Couto de Magalhães é também ocupada por um outro grupo remanescente Xavante, oriundo originalmente de uma região
intermediária entre esta .área do Rio das Mortes e o rio Kuluene, onde se
instalou o projeto Suiá-Missu, junto ao rio de igual nome . Trata-se, sem
dúvida alguma, do maior projeto agropecuário da região, sob controle
oficial do Grupo Liquigás, de São Paulo, mas sobre o qual existem versões de participação acionária significativa do Vaticano. Segundo estas
versões, o Vaticano contratou fazendeiros da região para retirar os índios, levand9-os às missões salesianas já então existentes bem mais ao
sul , em São Marcos. Verdadeira ou não a história, o fato é que foram os
padres salesianos que recolheram estes índios, em sua maioria doentes e
em contínuos atritos com o mundo branco, guardando-os nas aldeias
missionárias, de onde uma parte acabou por retirar-se, em 1972, seguindo de volta para a área mais próxima de origem, que é justamente areserva de Couto de Magalhães.
É curioso notar, pois, que em Couto de Magalhães surge outra comunidade religiosa - esta influenciada pelo catolicismo dos salesianos.
Fundada inicialmente por alguns Xavante oriundos de São Marcos (pouco
mais de uma centena), para ela têm acorrido outros Xavante, constituindo-se em área a que chegam descontentes com outras aldeias, em épocas
as mais distintas, ou grupos cujas terras foram tomadas pelos brancos.
O terceiro grupo, enfim, constituído das aldeias das reservas de
Sangradouro e São Marcos, constitui-se de migrados que os salesianos
abrigaram, ao longo destas três décadas, além dos índios que aí já estavam. Apenas nos últimos anos a FUNAI passou a ter uma atuação mais
concreta nesta região, em especial após os choques do governo brasileiro
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com as nússões religiosas, nos anos 70. Hoje em dia, serenados os ânimos, a FUNAI mantém convênios, sobretudo na área da saúde e da
educação, com as missões, repassando-lhes polpudas verbas para serem
aplicadas. Algumas lideranças indígenas mais críticas, dentre as quais a
de Mário Juruna, contestam até violentamente esta influência, culturalmente discutível, pela maneira como é desenvolvida, em especial sobre
as crianças e jovens. Os salesianos, em parte, constituem ainda o grupo
nússionário católico que apresenta maior oposição às diretrizes do
CIMI, segundo as quais deve-se primeiro salvar a vida do índio, e depois,
eventualmente, catequizá-lo, desde que respeitadas as características
culturais do grupo. Sobre os salesianos pesa, dentre outras acusações, a
de serem responsáveis pela desestabilização dos índios Boróro, destruídos culturalmente na medida em que os sacerdotes reformularam suas
aldeias, míticamente organizadas. Hoje em dia, enquanto as missões de
Sangradouro já abandonaram o regime de internato, as de São Marcos o
mantém, o que gera forte resistência de algumas lideranças Xavante, que
pretendem expulsar os padres. Também os fazendeiros opõem-se aos
salesianos, tendo caído sobre estes as violências brancas, na área do
Merure, em 1976; com a morte do padre Rodolfo Lunkenbein e do
índio Simão Cristino, ferindo-se ainda a outros índios (esta área é
basicamente a sede dos índios Boróro remanescentes do antigo grupo).
Apesar de todos estes problemas, parece ter havido certo crescimento populacional dos Xavante, pois enquanto o antropólogo inglês
(1974) anotava a existência de cerca de dois mil índios, no máximo dois
mil e quinhentos, a antropóloga brasileira Maria Aracy da Silva (1980)
aponta cerca de três mil e quinhentos índios, chegando mesmo a registrar um claro incremento populacional ao menos em algumas áreas ( como na de Couto Magalhães, conforme outro comunicado seu de 1978).
De todo este período de contatos e de destruição, pode-se verificar a constante redução dos .territórios índios, com a conseqüente problematização da vida nômade destes grupos, uma de suas principais características, afetando diretamente sua economia, pois restringiu a caça
e a pesca. A alternativa da sedentarização, para o desenvolvimento da
agricultura, garantiu o domínio da sociedade branca, seja por meio
dos sacerdotes ou representantes de outras nússões, seja por meio dos
representantes dos órgãos tutelares governamentais, SPI ou FUNAI,
advindo daí um crescente grau de dependência do índio em relação ao
branco, chegando até mesmo aos projetos de apoio oficial a tais áreas,
eminentemente paternalistas e falsos, como veremos mais adiante. Esta
situação influenciou diretamente ainda, como aponta Mél{ia Aracy, na
modificação dos ritos tribais comunitários, para os quais cada vez menos tempo ficou sobrando, devido às múltiplas ocupações que assober-

bam os índios, na tentativa de sobrevivência, uma das quais, em especial
no caso dos caciques, implica visitas constantes às cidades brancas,
onde, no exercício de suas melhores tradições políticas, buscam auxílios em dinheiro ou produtos industrializados, para si próprios e suas
aldeias. É preciso ter-se em mente, porém, como salienta a mesma estudiosa, que entre os Xavante tradicionalmente sempre vigorou um convívio de relações individuais-coletivisadoras, e não apenas coletivisadoras,
0 que veio a dificultar a união das aldeias em torno de interesses comuns, e facilitar a irrupção da subversão branca, institucionalizada ou
não, sempre que a sociedade envolvente viu algum lucro nesta ação.
Desta maneira, ao invés de crescer a autodeterminação dos Xavante, inclusive com a participação de alguns de seus representantes em
parte dos serviços mantidos pelas missões ou pela FUNAI nas aldeias,
é a dependência que se tem imposto. Isto se deve primordialmente porque, conforme indica Maria Aracy, tais cargos, além de remunerados,
significam prestígio político, de tal forma que os índios se sentem mais
como " funcionários" das missões ou da FUNAI do que propriamente
índios, já que "o esquema administrativo do posto indígena permanece
inalterado: é o esquema forjado pela e para a sociedade dominante", e
que sequer foi alterado com a implantação do chamado "Plano de
Desenvolvimento da Nação Xavante", a partir da administração do
General Ismarth de Araújo, no Governo Geisel, com verbas generosas, e que não foi além da "exacerbação da situação de dependência dos
Xavan te", o que pode ser verificado em especial pelo aumento das viagens dos índios às cidades brancas, em especial a Brasília, para pressionar o órgão tutelar. A grande vantagem da FUNAI foi deixar de ser alvo
dos noticiários negativos dos meios de comunicação, enquanto que os
índios descobriram que, para ganhar algo, sem maior esforço, bastaria
pressionar - com sua presença, algumas vezes até paga pelo próprio órgão - os seus funcionários. Salvo raras exceções, poucas lideranças indígenas aproveitaram o projeto para efetivamente desenvolver suas aldeias.
O que é admirável, de qualquer forma, é constatar a capacidade
de resistência oferecida pelos Xavante, ao longo destas décadas,·em especial, ao contato do homem branco e, uma vez efetivados estes, sua
capacidade política de adaptação à situação para dela retirar vantagens
diplomáticas, ainda que quase sempre imediatas. O surgimento de algumas lideranças efetivas, dentre as quais a de Mário Juruna, transformou
os Xavante no grupo que maior atenção conseguiu atrair da FUNAI e
das instituições da sociedade envolvente branca, constituindo-se, por
isso mesmo, num conjunto humano merecedor de estudos especiais.
A seguir, o quadro sintético da situação das reservas, s~gundo a
antropóloga Maria Aracy, constante de seu estudo já mencionado.
\
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Fica todo mundo trabalhando af na Funai, ganhando dinheiro para dizer que está cuidando do índio.
Não é verdade. Eles não gostam de receber índio, gritam com a gente quando a gente vai ver os nossos direitos. Eles têm que pensar que no dia em que os índios se acabarem. eles não têm mais emprego. Esse
dinheiro que eles ganham. é dinheiro dos índios. Eles
só trabalham porque tem índio. Eles se aproveitam
disso, têm carro, casa boa. O que é que o índio tem?
Nada, eu não tenho nada.
Mário Juruna , em Os fndios vaõ à luta,
Editora Marco Zero Ltda., p. 53-4.
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"Exatamente agora regressava do interior de nossos sertões, onde,
com meu irmão Cláudio, estou empenhado na consumação de mais
um crime contra o nosso índio. Crime que cometemos em nome da
nossa civilização. Ao cometê-lo, porém, nos consola saber - .e aí concentramos todos os nossos esforços - que desventura maior eles teriam
se não houvesse um esforço mediador, amenizador do choque inevitável
entre as duas civilizações".
Estas palavras foram escritas - embora não ditas - em um discurso dirigido às senhoras da Legião Brasileira de Assistência por Orlando
Villa Boas, e sintetizam a ambigüidade das tarefas e da posição que os
irmãos sertanistas e outros tantos vêm desempenhando na sociedade
brasileira e especialmente em face da sociedade indígena.
Apoena Meireles tem posições ainda mais radicais, quando afirma:
''Hoje, ser sertanista para mim é a mesma coisa que ser capitão-do-mato .
Você é mandado a uma área só para atrair um grupo de índios e possibilitar a abertura de estradas, ou a instalação· de um grupo econônúco na
área. E não para integrá-lo. O que acho errado é que numa atração, o
chefe de gabinete - seja em Brasília, em Manaus ou em Belém - quer
impor normas aos sertanistas. Normalmente, o sertanista faz a atração e,
resolvido esse problema, vai embora. A fase mais difícil após o contato
é acompanhar o seu desenvolvimento, mas a gente é retirada da área e
mandada para outro setor, para fazer a atração de outro grupo indígena

que esteja causando problema. O fato é que o sertanista não paga por
erros dele, mas por erros dos outros".
Estas palavras foram publicadas a 24 de abril de 1975. Em 1978 ,
Apoena estaria envolvido com a direção do Parque do Xingu, com o que
a FUNAI atendia pedido seu, já antigo, de deixar o trabalho de sertanis·
ta, fixando-se na administração de uma reserva ou parque .
O que se acha contido, porém, no bojo dos comentários, seja de
Orlando, seja de Apoena, é o cerne da questão que envolve a atuação
da Fundação Nacional do Índio e, antes dela, do Serviço de Proteção ao
Índio, criado pelo Marechal Rondon, e modificado em 1967, gerando-se
a FUNAI.
Os problemas são inúmeros dentro do chamado órgão tutelar do
índio brasileiro, e vão desde as contradições inerentes a sua situação
dentro do Ministério do Interior, ao invés de ficar diretamente ligado ao
Gabinete Civil do Presidente da República, como já se pretendeu fazer ,
pois abre-o para toda a sorte de pressões político-econômicas que o
atingem dentro mesmo de sua casa, através especialmente do INCRA e
de órgãos como a SUDAM e outros similares, até a política geral característica do chamado modelo sócio-político brasileiro, voltado para a
expansão das frentes agrícolas, através do modelo monocultura! de exportação. Talvez que, como conseqüência desta situação, a administração da FUNAI esteja internamente viciada, sendp as mais amplas possíveis. as denúncias de crimes de lesa propriedade e de altas mordomias,
que se encontram nela, desde as presidências até os seus funcionários de
menor vulto, e em especial o corpo de advogados que atua no órgão.
Pretendemos, nas próximas páginas, analisar algumas destas situações,
pois não há qualquer preconceito específico do autor em atacar a FUNAI. Mas não se pode calar, ao mesmo tempo, ante situações concretas
que os meios de comunicação e outros órgãos ligados à causa indígena
no país denunciam constantemente. Também deve-se levar em conta
ser a FUNAI um dos órgãos da administração federal que maior número
de vezes tem sofrido a troca de sua presidência. Basta lembrar-se que da
administração Médici, passando pela de Geisel até a presente, tivemos,
como presidentes sucessivos, o General Bandeira de Mello , General Ismarth de Araújo, Engenheiro Adhemar Ribeiro da Silva, Coronel José
Carlos Nobre da Veiga e atualmente o Coronel Paulo Moreira Leal, sendo que os três últimos apenas na administração Figueiredo! No entanto,
prolonga-se, na verdade, a força de quem efetivamente manda no órgão.
Chama-se Coronel Ivan Zanoni Hausen, responsável pelo DGPC - Diretoria Geral do Patrimônio Comunitário, e a quem em geràl pouco se
tem dado atenção, embora concentre em suas mãos todas as decisões
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que envolvem o órgão, cabendo aos presidentes, quase sempre, apenas
assinar os documentos finais.
Examinemos um caso concreto, que preferimos trazer a este capí·
tulo, ao invés de estudá-lo na questão da terra indígena, por sua ampli·
tude . É a questão das frentes de atração dos índios Waimiri-Atroari,
atingidos pela construção da rodovia Manaus-Caracaraí. As obras fizeram suas primeiras vítimas em 1968, devido ao mau encaminhamento
dos contatos, resultando na morte de nove brancos, inclusive um missionário católico, o Padre Calleri. Então, FUNAI, Exército e Ministério
dos Transportes municiaram-se do que de mais moderno havia eni ma·
quinário, e a BR-174 foi iniciada, avançando rapidamente pelo território dos índios. Sempre que estes reagiam, os trabalhadores eram retira·
dos e o Exército ocupava militarmente a área. À medida em que as
obras avançavam, a SUDAM e o INCRA entraram em ação, liberando
grandes áreas do território· indígena para a colonização agropecuária.
Para resguardar-se, conforme conta o jornal Porantim, de dezembro de
1980 , o governo tratou de montar um esquema público da venda de
uma imagem aguerrida destes índios à opinião pública, ao .mesmo
tempo em que se chegqu, em algumas ocasiões, a aplicar deliberadamen·
,te vacinas erradas nos indígenas, levando-os à morte. Os Waimiri-Atroari
encontraram a civilização branca há cerca de trezentos anos. Mas foi
especialmente no último século que foram suas áreas invadidas e seu
povo constantemente massacrado pelo homem branco, sempre sob a
desculpa da violência dos índios, a que, preservativamente, deveriam os
brancos responder com violência igual. Organizados em admirável
confederação secular, estes índios hoje se encontram praticamente
destruídos, e a FUNAI, embora sucessivamente tenha prometido a
demarcação do que lhes ficou de território, ainda hoje nada realizou
nesta áre~.
Menos agressivos, mas nem por isso menos efetivos, têm sido os
desempenhos do órgão tutelar no sul. Em maio de 1978, os índios
Kaingang da reserva de Nonoai rebelaram-se contra o número crescente
de colonos brancos intrusados em sua área, expulsando-os, solução de
extremo interesse para a FUNAL Não tardou, porém,. e pessoalmente
documentei a situação, ao lado do jornalista Murilo Carvalho, que as
denúncias dos colonos surgissem: funcionários da FUNAI, tanto de
administrações anteriores como recentes, recebiam aluguéis para permi·
tir que os colonos ali se instalassem, e'chegaram mesmo à venda de ter·
ras, fato absolutamente interditado, como se verifica pelo Estatuto do
Indio. Os colonos possuíam em ab~ndância documentos que, apesar
de publicados na imprensa, inclusive com a acusação nominal de alguns
responsáveis (ver, por exemplo, a Folha da Tarde de 31 de maio e o
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Correio do Povo de 2 de junho) não geraram qualquer tentativa de apuração dos fatos por parte do órgão.
O caso mais recente naquela área, com a estadualização imposta
aos índios, foi o surto epidemiológico surgido no início de 1981 , motivado pela inexistência de qualquer poço artesiano na área para a água
potável, e muito n1enos de medicamentos no posto de saúde que existe
dentro da reserva de Nonoai. Depois da morte de doze índios, no período de 7 de janeiro a 24 de fevereiro , conforme ainda o Correio do
Povo, do dia 28 de fevereiro de 1981, a Secretaria da Saúde do estado
gaúcho iniciou um programa de vacinação da comunidade indígena, o
que não evitou que novo surto ocorresse na metade do ano, com novas
mortes.
Na área de Santa Catarina, um dos casos mais expressivos foi a
denúncia feita pela AGAPAN - Associação Gaúcha de Proteção ao
Ambiente Natural, através de seu presidente, José Lutzenberger, de que
a FUNAI estava desmatando e vendendo dois mil e quinhentos metros
cúbicos de madeira na reserva de lbirama. Efetivamente, o Correio do
Povo, de 15 de dezembro de 1978, publicou um aviso de edital desta
venda. A FUNAI, tão logo atacada, recuou, recolhendo o edital, sob a
alegação de falta de explicitação em seus termos. Mas continuou vendendo a madeira.
Enquanto a Diocese de Chapecó, sob a direção do bispo Dom José Gomes, mais tarde indicado como presidente do Conselho lndigenista
Missionário, desenvolvia um projeto de mais de quatrocentos mil cruzeiros para hortas comunitárias entre os índios da reserva de Xanxerê, com
"apoio moral" da FUNAI, nas palavras de seu então presidente , o General Ismarth de Oliveira, a situação piorava dia a dia em !birama, culminando na invasão de suas terras pelas águas de uma represa a ser construída na região pelo DNOS. O resultado foi a tentativa da comunidade
em alcançar a emancipação coletiva, com a conivência da Indústria de
Madeiras Tomelin, que facilitou o deslocamento, o transporte e o financiamento dos documentos para os índios, pois era para esta empresa
que os mesmos iriam vender sua madeira, dispensando a intermediação
extremamente onerosa que a FUNAI desempenha. A FUNAI, porém,
reagiu, e mediante um dos artigos do Estatuto do Índio, que exige a
maioria da população declaradamente a favor da medida, impediu-a,
pois a presença dos índios ali, ante as indenizações do DNOS, é extremamente interessante para o órgão, ainda que se duvide do encaminhamento dos pagamentos à população atingida, isto é, os índios Xokleng
da área.
O jornal Porantim, de novembro de 1980, enquanto isso, denunciava casos de roubo pela FUNAI, ocorridos entre os Munduruku, no
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Amazonas, e os Fulni-ô, em Pernambuco. Terra rica em castanhas, a
área dos Munduruku jamais foi demarcada pela FUNAI, e vem sofrendo
a grilagem de um fazendeiro de nome João Gualberto, além da corrupção enfrentada junto a funcionários da própria FUNAI, que vêm roubando constantemente ao grupo.
Em Pernambuco, por seu lado, a. FUNAI pura e simplesmente
arrenda as terras dos índios Fulni-ô, ficando com trinta por cento do
lucro, sem que a presidência do órgão, alertada pelos índios, tome qualquer medida de coibição. Demarcadas desde 1928, as terras dos Fulni-ô,
porém, têm sido griladas ao longo de décadas, e din1inuen1 cada vez
mais as oportunidades de sobrevivência deste grupo, hoje já inteiramente miserável.
Acostumada a fazer e desfazer, a Fundação Nacional do Índio
ten1 enfrentado, contudo, nos últimos anos, não apenas as denúncias
feitas pelos próprios índios, cada vez mais organizados, como a sua resistência. Os Xavante, sobretudo a partir da liderança de Mário J uruna,
têm sido verdadeira "pedra" na caminhada da FUNAI. A partir de
1974, aproximadamente, os Xavante têm-se deslocado constanten1ente
de suas reservas no Mato Grosso até Brasília. A FUNAI, ao longo das
administrações, ora cedeu às pressões, ora partiu para o aliciamento
puro e simples de alguns chefes. Nos últimos anos, chegou-se mesmo a
fomentar a discórdia entre as lideranças, o que resultou pelo menos no
isolamento parcial de um deles, Mário Juruna, levando-o inclusive à
decisão de residir no mundo branco, enquanto experimenta o difícil
campo da política partidária.
'
As pressões Xavante são antigas. Em 1977, por exemplo, alguns
líderes reclamaram da FUNAI a manutenção do chefe de posto de São
Marcos, que, sob acusações de um cacique, deveria ser removido pela
FUNAI. Em 1978, porém, a situação era mais radical, pois os índios
exigiam a ampliação do orçamento da Fundação para seus projetos
agrícolas, e tanto fizeram .que o Ministro Rangel Reis terminou por ampliar os programas, conforme o Jornal de Brasüia, de l? de novembro
daquele ano. Segundo a antropóloga Maria Aracy de Pádua Lopes da
Silva, em sua tese (USP, 1980, inédita) "Nomes e Amigos: da prática
Xavante a uma reflexão sobre os Jê", o "Plano de Desenvolvimento da
Nação Xavante", ou simplesmente "Projeto Xavante" foi concebido na
administração do General Ismarth de Araújo, entre 1974 e 1978, e
tinha "como objetivo explícito criar condições para a auto-suficiência
dos Xavante, e dispôs, para isto, de verbas extremamente generosas. O
projeto parece ter sido encarado pelos Xavante como uma fonte segura
de verbas a serem consumidas na aquisição de bens imediatamente necessários (e não investidas em iniciativas que garantissem, de fato, sua

41

maior autonomia em relação ao órgão tutelar) e um endereço certo para
suas reivindicações, um objeto definido para suas pressões. Nesta medida foi, portanto, bem visto e bem recebido pelos índios. Um observador
externo pode, porém, perceber a enorme distância entre os objetivos
expressos do Plano e seu resultado mais in1ediato e flagrante , qual seja,
a exacerbação da situação de dependência dos Xavante. Isto se deve à
orientação segundo a qual o projeto foi conduzido e a verba aplicada
e permite duvidar do real interesse do órgão tutelar com relação ao desenvolvimento comunitário efetivo e à criação de condições para a retomada da autonomia pelos Xavante."
Se, como diz a antropóloga, "nunca antes da implantação deste
Plano estiveram (os Xavante) tantas vezes nas cidades, pedindo rifles,
máquinas de costura, roupas e cobertores. Perdeu-se a oportunidade
de se criar condições infra-estruturais mínimas para a tão falada autosuficiência", reconhece ela que houve alguns benefícios importantes:
"conseguiu-se que os Xavante procurassem menos os jornais para reclamar e difamar a imagern do órgão tutelar. Ficou mais clara para os
próprios Xavante a consciência de que têm o direito de serem bem
assisÜdos. Se a política indigenista assenta-se na assistência, no paternalismo e na acentuação da dependência (contrapartidas ou compensações
pela exploração e pelo mau exercício do papel de tutor), os Xavante
exigem que isto seja feito a contento, segundo suas expectativas".
Já ao final da administração do General Ismarth de Araújo, contudo, as relações entre a presidência do órgão e as lideranças Xavante,
em especial a de Mário Juruna, pioravam, especialmente quando os
caciques começaram a exigir algumas demissões de burocratas, ao que,
naturalmente, reagia o general. Em 27 de janeiro de 1977, por exemplo,
Juruna teve uma conversa bastante acalorada com o então presidente
da FUNAI, a propósito de uma visita que fizera ao Palácio do Planalto,
na tentativa de resolver alguns problemas para a aldeia de Namunkurá,
por ele criada e dirigida então. Em 1979, porém, logo no dia 12 de
março, a situação explodiu quando o antropólogo Cláudio Romero,
um dos principais defensores do índio no Conselho Indigenista da
FUNAI, foi afastado do cargo de coordenador do "Projeto Xavante".
Mário J uruna e Aniceto foram a Brasília exigir o retorno do antropólogo. Houve discussões enormes, eles não conseguiram nada, mas deram o
troco: acusaram três funcionários do órgão de terem grilado terras.
Todos são advogados, e puderam apropriar-se de terras Xavante quando
da demarcação de suas áreas, segundo os índios, referindo-se á Getúlio
Barreto, Laia Matta Rodrigues e M. Quirino. Na verdade, a direção da
FUNAI já conhecia o caso, mas por ordem do Ministro Rangel Reis, o
processo contra os faltosos havia sido arquivado. Um dos acusados,
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contudo, a advogada Laia Matta Rodrigues não gostou das acusações, e
ao encontrar-se com Mário Juruna, passou a tentar surrá-lo, o que quase
terminou numa homérica surra para ela, pois só a nluito custo demoveram o índio de que, em mundo civilizado branco, homem não bate em
mulher.
O encontro em defesa de Cláudio prosseguiria no dia 21 de março, quando os índios, agora em grande número, entraram pela FUNAI
adentro, em pleno prédio do Ministério do Interior, em Brasília, e barrados pelo Coronel Zanoni, do DGPC, apropriaram-se de farta documentação e exigiram conversar com o presidente do órgão. A situação
beirou limites graves com a presença de forças militares no exterior do
prédio, melhorando pela tarde, porém, quando o presidente substituto
do órgão, José de Aguiar, resolveu receber os caciques e os índios terminaram por devolver a documentação.
Juruna, porém, e seus liderados, continuaram pressionando, ora
negando-se a aceitar dividir seu poder com os padres das missões salesianas que atuam em São Marcos, e exigindo ·o fornecimento dos pedidos do projeto diretamente às comunidades, ora fazendo outras reivindicações. Para o período 1980-1981, por exemplo, só para a sua aldeia,
Juruna pediu a derrubada de 127 hectares de terra para lavrar, devendo
receber em quantidades suficientes, adubos, defensivos, fornicidas (sic),
sacarias, óleo combustível, óleo lubrificante, óleo hidráulico, graxa,
ferramentas de trator, oficina e carro, pneus de trator, pneus de carro,
consertos e reparos dos tratores e carros, vulcanizador de pneu a gás,
morsa e esmeril, um tanque para seis mil litros de gasolina, construção
de um galpão de 20 por 6 metros, compra de tecidos para vestidos, sapatos, botinas, camisas e calças, 100 rolos de tela de arame, 60 rolos de
quinhentos metros de arame farpado, gerador de Juz, geladeira à gás,
máquina de tamanho médio para beneficiamento de arroz, fios para
instalações elétricas, etc., conforme minuta da FUNAI.
Em abril de 1981, acompanhado desta vez de Pedro Wairatsu,
outro cacique Xavante, Juruna voltou a pedir maior atenção da FUNAI,
em três pontos específicos: pecuária, cooperativa e assistência direta.
Diz o documento da Ajudância de Barra do Garças:
"Pecuária - maior incentivo. Distribuição de gado às famílias da
Comunidade. Assistência por parte da FUNAI. Preparação de pastos e
curral. Vários tipos de treinamento para índios no cuidado com o gado .
Verificação, por parte do cacique, do interesse de cada família e de cada
índio. Introdução de novos tipos de criação (galinha, porcos, patos e
outros de interesse da comunidade) em vista da escassez da caça e do
aumento da população.
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Cooperativa - Controle da produção através dos talões de produ·
tor rural. Guarda da produção , por um melhor preço . Venda de insumos
a preço de custo . Venda garantida da produção . Fornecimento de outros tipos de sementes, para novas culturas.
Assistência dire ta - à Reserva Indígena de São Marcos pela FUNAI , através da denúncia do convênio firmado com a missão salesiana
para aquela área."
Este último tópico havia sido alcançado graças a uma longa discussão de Mário J uruna com o chefe da Ajudância de Barra do Garças,
devidamente gravado pelo líder Xavante. .
Assistido por Mário Juruna, un1 índio Xavante reclama algo da
Ajudância da FUNAI en1 Barra do Garças:
" Índio - Isso parece tapeação, uma mentira!
Representante da FUNAI - João, às vezes, a gente não entende o
trabalho que estão fazendo , mas isso é apenas parte de um trabalho. Se
a gente começar a ver como é que se faz um remédio, lá no laboratório,
aquilo que ainda não é remédio , é apenas uma parte, só depois de terminado é que vira remédio , a gente também fica sem entender. Mas a
gente tem que ficar acompanhando . Agora você vem dizer que os homens da FUNAI estão cansados e que não deram conta do serviço . ..
vamos faze r um relatório , então, e o qu~ precisarem da Ajudância nós
vamos fazer.
Indio - Eu estou ajudando ele, estou dando janta para ele.
Represen tante da FUNAI - Mas eles estão pagando?
Ín dio - Não, isto é por minha conta, gastei o meu dinheirinho
com café , macarrão e outras coisas ...
Representante da FUNAI - Então , quando eles vierem aqui, vamos falar isso para eles, porque eles têm dinheiro para comer .
Índio - E esses 25% de dinheiro, como é que vão ficar , como é
que vai ser isso , vai ficar parado?
Representante da FUNAI - Esses 25% são uma reserva de vocês,
está na hora de vocês entenderem. Vou até falar uma coisa perigosa:
mas vocês são responsáveis, se vocês quiserem pegar todo esse dinheiro e
comprar tudo de guaraná, ou comprar sabão, isso é dinheiro de vocês,
a FUNAI não bota a mão. Esse é um recurso para o caso de o projeto
não funcionar , como neste caso aqui , que já está apertando para o combustível. Então, para não parar as máquinas, se acontecer um acidente
qualquer, ou se quebra uma peça e não tem dinheiro , até pedir a Brasília vai dar um rolo grande como você sabe que dá. Então, tem esses 25%
que são um dinheiro da comunidade, que a gente pqde usar e comprar o
necessário. Porque tudo o que depende da administração da FUNAI,

como toda a administração pública, tem que fazer uma série de documentos e assinar .
Indio - Estou muito preocupado com os vaqueiros e os motoristas. Porque a gente vende o que tem lá para outro lugar , recebe o dinheiro e paga os motoristas e paga aquilo outro e a FUNAI fica quieta,
fica sossegada, fica "iranqüila .. . eu não entendo esse movimento, esse
funcionamento da FUNAI. Quando as crianças estão crescendo, cada
família rece be quinhentos cruzeiros. Mas algumas têm doze filhos, outras dez , e como vai comprar roupa, alimento, cobertor, é preciso pensar nisso , estudar. A FUNAI e os brancos têm mais capacidade de compreender is.so. Eu não gosto desta lei, não deveria surgir essa lei, coitados de nós , como é que vamos viver com a nossa famtlia?
Juruna - O senhor me dá a requisição de seis litros de óleo, que
quero sair logo. Tenho muitas coisas para conversar com o senhor, mas
não dá , o senhor está muito ocupado e não dá tempo para resolver o
qu e ~mm.

.
.
Representante da FUNAI - Quantos litros precisa para a (aldeia)

de São Marcos?
Juruna - 11 O litros, mais ou menos.
Representante da FUNAI - O óleo se encontra à disposição de
vocês, inclusive o padre está avisado, e o Pio está sabendo: não precisa
requisição nossa, o óleo todinho está comprado e se encontra lá nos
depósitos da São Marcos.
Juruna - Eu também não admito o que você está combinando
com 0 padre. Se você quer viver com o padre, você poderia passar tudo
para o meu lugar, você toma conta da aldeia, e eu não vou mais olha~
nada por aí. Você não me comunicou nada, Romeu , como é que voce
combina com o padre sem me comunicar nada? Eu sou responsável pela
aldeia! Todo o mundo ficou chateado, o padre é empregado, está viven·
do junto com o índio, mas se o índio não existisse, não teria o padre, se
o índio não existisse, não teria o posto, porque é que temos que atravessar tudo isso?
Romeu (representante da FUNAI) - O óleo diesel está cada vez
mais caro. Você está lá no Rio e está acompanhando muito bem isso,
até melhor do que eu, que estou trabalhando até as duas horas da manhã aqui. O óleo diesel não dá para você buscar um tambor e voltar par.a
lá, depois vem outro e busca mais dois ou três t~b?res e vol~ par~ la.
Então, foi determinado, de acordo com o convento, que nao fui eu
quem fez , esse convênio já existe e por ele são os padres que têm a obriA?
gação de executar. Então, um padre precisou de combustível, para que .
Para 0 projeto, mas fora as atividades do projeto nós vamos procurar ver
se damos um reforço de óleo combustível, porque entendemos que o
\
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índio não pode ficar passeando de lá para cá. Eu sei que muitas vezes o
índio precisa ir até a missão, levar uma peça para consertar, um pneu,
uma câmara de ar, lá tem recu"rso, tem as ferramentas que estão lá para
serem usadas. Então, o óleo diesel foi comprado em um caminhão, que
sai mais barato, e mandado para lá. O Pio inclusive já tem o óleo lá,
houve problemas com o Pio?
Juruna - E por que existe esse convênio?
Romeu - O convênio existe para dar assistência a vocês, é essa a
sua finalidade. O convênio existe até agora porque os índios acham que
tem sido satisfatório.
Juruna - Esse convênio existe como existe o Estatudo do Índio,
ninguém precisa cumprir esse convênio, como ninguém cumpre oEstatuto do fudio. Essa papelada inventada pelo branco é só para enganar, quem
vai cumprir o convênio para atender melhor à comunidade indígena?
Romeu - Esse convênio existe e eu o estou cumprindo.
Juruna - Está cumprindo junto com o padre, mas você não está
avisando a gente, você está primeiro combinando com o padre. Em primeiro lugar é o chefe de posto, mas você está deixando a gente para lá.
Então você não poderia comunicar conosco e a gente se entendia? Você
é o chefe da Ajudância, é nosso chefe também, você deveria procurar a
nós.
Romeu - Você está fazendo uma grande injustiça.
Juruna - Quem está fazendo uma grande injustiça é a FUNAI.
Romeu (voltando-se para o outro índio Xavante) - Alexandre,
não adianta falar essas coisas, porque foi você mesmo, junto com outros
chefes, quem nos orientou nesse sentido. Várias vezes nós já batemos
um papo e antes de falar com os padres dissemos: olha, Alexandre, temos esse convênio e é para respeitar, a finalidade dele é esta, e esta e esta, e a obrigação da FUNAI é assim, assim e assim; as obrigações da missão são esta, esta e esta. Isto é o convênio e nós temos que respeitá-lo.
Se não der para respeitar o convênio, então o Presidente (da FUNAI)
tem que assinar outro convênio. Nós vamos colocar na prática para ele
funcionar, e se ele estiver errado, botando para funcionar, o que estiver
errado terá de aparecer. É a mesma coisa que um carro que está na oficina, enquanto a gente não colocá-lo para funcionar, a gente não vê o
resto dos problemas dele. Então, o convênio está aqui: botando ele para
funcionar a gente vai ver os defeitos que tem, e qualquer defeito que tiver nós estamos aqui para corrigir. Não somos pedras, falamos uma coisa até a hora em que ficar provado o contrário. Se um índio provar que
funciona melhor de outro jeito, nós vamos acatar o índio, inclusive ele
tem nos dado muitas idéias aqui. A Casa do Índio agora está fazendo
uma pesquisa em que a assistente social tem falado com vários índios
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e a maioria tem colaborado. A maioria dos que não têm colaborado são
os próprios chefes.
Juruna - Então, esse convênio para Namunkurá, a gente tem que
cancelar. Quem quiser vir junto com o padre, o pessoal da aldeia que
quiser acompanhar o padre, pode ir lá viver com ele. Eu não estou de
acordo com o convênio junto com o padre.
Romeu - Olha, Juruna, a gente só faz uma coisa dessas quando
estão sobrando as coisas. Mas eu acho que vocês ainda estão precisando
de assistência, porque qualquer coisa errada que houver nessa assistência
devemos corrigir, mas não devemos ser preconceituosos. O padre está lá
para assistir. Se ele estiver errando alguma coisa aqui, nós estamos para
corrigir. O convênio diz: a FUNAI tem a faculdade de, quando julgar
oportuno, inspecionar a missão e sua atuação. Então, qualquer coisa que
estiver indo errado, nós daremos uma olhada e vamos ver. O que estiver
•
errado a gente fala com os padres, se for preciso. Mas o convênio precisa
funcionar, e já está funcionando há tempo, e não fui eu quem o fez.
Juruna - Sim, já está funcionando há muito tempo, mas ninguém
cumpre. Você chegou hoje, mas quem está vivendo junto com o padre
antes é a tribo, é a tribo' quem passa necessidade e é o padre quem pisa
em cima do índio.
Romeu - Então vocês fazem um documento mostrando que não
é possível acatar o convênio e a gente vai procurar fazer alguma coisa.
Mas enquanto não tiver nada por escrito, não adianta falar.
Juruna - Eu vou preparar uma carta e mandar para o Presidente
da FUNAI, dizendo que eu não admito entrar no convênio. Eu já tinha
conversado com o Presidente, no tempo do General Ismarth. Eu saí fora
da missão, e vivia com independência, ligado com a Ajudância de Barra
do Garças, e por que agora eu vou voltar para trás? Eu não vou fazer
contato para pegar ordem, eu não quero saber nada disso. Quem me deu
um rádio foi a FUNAI, quem construiu escolas foi a FUNAI, quem fez
o posto fui eu, me sacrifiquei em fazer beneficíos para a comunidade
de Narnunkurá. Eu sei viver junto com o padre, mas ele não dá atenção
para a gente. Por que o pessoal lutou para conseguir trator, por que lutou para conseguir as peças com a FUNAI? Porque o padre não dava
atenção para a gente, então o pessoal quer cair fora, ficar por conta
própria. E o João, por que ele lutou? Porque nós já entendemos algumas coisas da vida do padre, da vida do branco, nós temos é que fazer
conta to junto com o índio, temos que resolver o acordo junto com o
chefe de comunidade, não é assim que a gente resolve, sem comunicar
à comunidade. Então, isso é que dá o choque e cria o problema.
Romeu - Pois é, Mário, mas agora nós temos algumas ordens e
temos que cumpri-las. Você é o chefe da sua comunidade e o pessoal
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tem que te obedecer. Mas nós temos uma ordem aqui e temos que obedecer, que é cumprir o convênio. Vamos pensar um pouquinho, o que
estiver errado, vamos procurar corrigir.
Juruna - Eu não vou corrigir, eu n ão vou conversar com o padre.
Romeu - Por que você não conversa com as outras aldeias? Você
está tirando a sua aldeia, mas por que você não olha as outras aldeias?
Por isso te digo, um Xavante sempre olha só para a sua aldeia.
J uruna - Nós não viven1os como maiores, nós vivemos como tutelados do Governo, sob a sombra do Governo, do padre, do branco e
tudo isso. Então sempre fomos tratados como menores, parece que
sempre mamamos no peito da mãe.
Romeu - Se por um acaso o índio não concorda com o convênio
e separa a aldeia dele e amanhã ou depois acontece alguma coisa errada,
nem a FUNAI nem a missão têm qualquer responsabilidade. Se existe
o convênio e aquela aldeia pertence ao convênio, vamos usar o convênio, vamos ver o erro do convênio, vamos ver onde ele está caduco, se
ele não presta mais ou se ele é bom, ou se precisa apenas melhorar um
pouco. Mas isso temos que testar na prática. O João está lá com o Padre
Mosquinho, se matando lá sozinho para tocar pra frente uma série de
assistências; lá na aldeia dos Boróro está também um padre se matando
noite e dia para promover a assistência para os Boróro. O problema
maior é com São Marcos, isto porque São Marcos é uma aldeia muito
grande e não sobra muito tempo para os padres darem assistência às
outras aldeias, principalmente na tua, Mário, que é muito distante. Mas
isto está sendo gravado por você agora, e já foi falado ao padre: Padre ,
existe um convênio e nós precisamos que o senhor promova uma assistência, é preciso que o senhor visite as aldeias mais distantes. - Ah, mas
eu não tenho condução, diz ele. - Mas o que o senhor precisa? perguntei. - Eu preciso de óleo. - Então, vamos providenciar o óleo. Então,
agora, além do projeto, estamos providenciando uma cotazinha extra de
óleo, que é para o padre sair nas aldeias, junto com a irmã, para passar
nas aldeias, ver se os monitores de saúde estão trabalhando, ver como
está o trabalho na lavoura, ver o que está precisando ou não. Então, o
padre está realmente contente nesta parte e nós precisamos dar uma
chance aos padres e levar o trabalho à frente. Eles têm alguns erros,
como eu também tenho, como vocês e como todos nós temos, então
isso é apenas uma questão de ordem, então vamos dizer assim: se aqui
estiver tudo bagunçado de papel, vamos limpar. Mas a gente precisa
economizar combustível, tem que economizar combustível. Só que
não é por causa disso que iremos prejudicar as lavouras. Por exemplo:
a atual previsão de combustível, aquilo que já está no papel, precisam
ser feitas algumas correções. Lá em São Marcos, por exemplo, vamos
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precisar do dobro do que está no papel para poder fazer as lavouras.
Juruna - E a minha também, por quê?
Romeu - A tua também, para fazer todos os trabalhos que são
necessários, precisaremos de mais combustível. Então, já estamos providenciando isso aí, e não se trata de querer fazer economia do combustível para a agricultura.
necessário fazer economia do combustível
para o deslocamento, porque a gente sabe que o índio não pode ficar
sem o deslocamento de saúde e de vez em quando é necessário dar uma
saída para ele tratar dos assuntos administrativos da aldeia. Mas isso aí
deve ser bem pensado. Confiamos nos chefes de cada aldeia no sentido
de economizar o máximo. Quando for fazer uma viagem, aproveita e faz
outras coisas junto. Não pode é acontecer o que estava acontecen40 há
uns tempos atrás, quando o pessoal vinha aqui apenas para apanhar
algumas garrafas de água destilada, quando tinha lá na missão. Estamos
querendo fazer um estoque de peças lá na missão para evitar esses deslocamentos à Barra, o que significa desgaste para o veículo e perda de
tempo para o índio. O João Evangelista, aqui na nossa frente, que está
louco para resolver os problemas lá na área, quando vier nos visitar na
próxima vez, será apenas para nos dar um cumprimento ou fazer uma
crítica sobre alguma coisa do que estiver andando errado. Mas por enquanto, ainda tem muito índio vindo para cá e você veja que tem muita
gente sem ser atendida e que fica de um dia para outro aqui. Nós
também ficamos chateados de não atender o índio no mesmo dia, precisamos dar atenção ao índio.
Juruna - Eu queria saber qual o que o senhor quer atender em
primeiro lugar: o padre ou o chefe de comunidade, qual o que o senhor
gostaria de atender em primeiro lugar?
Romeu - Nós estamos na Fundação Nacional do (ndio, que é diferente da sua aldeia de Namunkurá. Para poder coordenar esse trabalho, nós precisamos dos padres diretores, e nas outras áreas aí, dos chefes de postos, que são aquelas pessoas que se sacrificam. Mas se elas estiverem errad3s, nós vamos corrigir o errado. Mas elas estão aí para trabalhar junto com o índio.
Juruna - Eu queria saber também como é que a FUNAI mudou,
todos estão saindo, e as novas pessoas estfo mudando tudo. O que é que
a FUNAI pensa? Por que existe a missão junto com a comunidade indígena? Por que existe o chefe de posto junto com a comunidade indígena? O que a FUNAI representa com o seu serviço junt.o com a comunidade? Qual é o pensamento do senhor?
Romeu - Primeiramente, tudo o que estamos fazendo atualmente
é coisa que já existia prevista muito antigo. Esse convênio, por exemplo,

e
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é de 1979 e já foi renovado em outros anos. Nós estamos apenas colo-

cando-o na prática, trabalhando duro para colocar na prática o que existe no papel. Em segundo lugar, nós não estamos autorizando o índio
a andar de lá para cá , ou proibindo-o, precisamos apenas é de organizar o nosso trabalho. O índio, como qualquer outro ser humano, é livre
para se deslocar, apenas precisamos de uma previsão para poder atender
melhor o índio. Veja só, toda a segunda e sexta-feira aqui fica chovendo
de índio: então, se a gente conseguir uma melhor colaboração dos chefes das comunidades para dividir melhor a semana, será melhor para os
próprios índios. O Pio já veio na segunda-feira, na quarta, na quinta, e
na sexta-feira, e ele observou que na segunda é o dia que tem mais movimento. É branco querendo falar comigo, é índio querendo falar comigo,
todo o mundo que tem problemas quer falar comigo.
Juruna - E eu pergunto, quando o Pio chega aqui o senhor atende ele direto ou manda o Pio para São Marcos, falar com o padre?
Romeu - A assistência agora está sendo feita através da missão,
segundo este convênio. A finalidade do convênio é a concessão de autorização pela FUNAI à missão para prestação de atividades assistenciais
nos campos médico, hospitalar, implantação de projetos e de desenvolvimento das comunidades, área sanitária e educacional, nas reservas de
Sio Marcos, Sangradouro e Merure, objetivando preservar a cultura dos
silvícolas e integrá-los progressiva e organizadamente à comunhão nacional. Ninguém quer fazer as coisas apressadas, o índio quer caminhar
devagar.
J uruna - Mas se a FUNAI quer fazer negócio com os próprios
mantimentos dos índios, como é que a FUNAI não quer apressar o índio.?
Romeu - A FUNAI não está inventando nada de novo, ela está
apenas querendo colocar em prática o que já existe no próprio Estatuto.
Queremos ver se pouco a pouco, com a ajuda das lideranças, porque
sozinha a FUNAI não faz, a gente consegue a auto-suficiência das coisas
básicas de alimentação, para o índio não ficar dependendo da FUNAI
para comprar um sabonete, para comprar um chinelo, para comprar
uma bota, para comprar uma camisa, é isso que n~s queremos.
Juruna - O senhor já deu uma camisa para o índio, já deu um
chinelo para o índio alguma vez?
Romeu - Não foi uma nem duas, eu já dei muito mais, agora.
Juruna - Já me deu alguma vez uma coisa?
Romeu - Não, porque você não precisa, nem vocês. De mim vocês vão receber apenas aquilo que a gente pode dar, que se chama orientação. Toda essa movimentação que sai do projeto é devida a nossa
apreciação. Daqui não sai nenhum cheque sem passar pelo chefe das
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finanças e a gente é o primeiro a procurar fornecer as coisas para a
comunidade. Veja bem que vocês têm um casamento lá na aldeia no dia
20 e perderam a autorização. A gente podia falar: deixa assim como está. Perdeu, perdeu. No entanto, estamos preocupados com esse casamento, a gente sabe que é um costume de vocês, que vocês têm que sair,
têm que passear, então vamos providenciar num presente para esse casamento.
Juruna - Eu não vou viver com o padre, porque eu já saí daqui há
muito tempo de perto do padre, para fora da missão. Entfo, a gente
tem que cancelar esse controle de convênio que existe dentro da ârea de
São Marcos. Eu não estou querendo aceitar ficar jogado assim, quem
chegar aqui manda para São Marcos. Como eu já tinha separado a aldeia
de Namunkurá há muito tempo, então sempre com auxílio da Ajudância de Barra do Garças a gente tem vivido por lá, tudo o que sair da aldeia de Namunkurá deve sair com a minha autorização e não com a autorização do padre, porque lá eu vivo independente do padre. Eu criei
a aldeia de Namunkurá diante da FUNAI, foi a FUNAI que conseguiu
a viatura, quem me ajudou com benefícios para a comunidade de Namunkurá, e eu não gostaria de voltar atrás e viver junto com o padre.
Aqui deve ser ligado à aldeia de Namunkurá, porque eu não posso viver
junto com o padre. Eu não admito que seja o padre quem dê uma autorização para algo sair de Namunkurá, porque um empregado não tem o
direito de mandar mais do que o chefe da comunidade.
Romeu - O negócio é o seguinte: ó índio, enquanto não pedir
emancipação jurídica, ele é tutelado. Então, nós não estamos aqui para
botar o dedo na frente do nariz do índio, para desrespeitar o índio. Pelo
contrário, vocês todos são adultos, não sa:o crianças, mas a FUNAI é
responsável por essa assistência, é a FUNAI que trata junto, se possível,
com as lideranças, uma forma de atuar junto às comunidades e dá essa
assistência. Se der certo, a FUNAI merece nossos parabéns, se der errado, a FUNAI é criticada. Então, hoje a gente ouve falarem da FuNAI,
descem o pau na FUNAI, e esquecemos que a FUNAI somos todos nós,
nós todos ajudamos a fazer esta entidade que se chama FUNAI. A FUNAI procura hoje trabalhar junto com o índio. Não é como o índio
quer? E por quê? Porque o índio de uma aldeia quer de um jeito, o índio de outra aldeia quer de outro .. . então, o nosso trabalho aqui é_
nivelar um pouquinho e fazer aquilo que vai beneficiar a todos.
Juruna - Mas eu pergunto, será que todo o mundo tem que viver
com a mesma cabeça? Não, ninguém pensa com a mesma cabeça, e então, o índio que vive com outro pensamento, que vive em outra aldeia,
a FUNAI não deveria entrar lá, deveria deixar o índio viver assim,
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deixar que o outro viva como quer. A FUNAI não deveria desmanchar o
pensamento próprio dos outros.
Romeu - Não, ninguém quer desmanchar nada. Tanto isso é verdade que nós estamos te ouvindo agora, aqui, e estamos fazendo algo na
área das missões, e pouco a pouco o pessoal está aceitando. Mas esta é
uma área a que você está chegando agora, e embora tenha profundo conhecimento de sua aldeia de Namunkurá, pode perguntar ao Pio como
estamos procurando e vamos conseguir um melhor atendimento para o
índio.
Juruna - O senhor não entendeu. Eu estou recebendo comunicações de todos os chefes de comunidade. Vêm todos na minha frente e
nenhum chefe de comunidade está gostando como você está agindo.
Esta política que você está criando junto da missão, como chefe do posto, o senhor está deixando de lado os chefes de comunidade. E eles estão se queixando para mim, porque eu entendo o problema do índio.
Parece que ninguém está satisfeito com a administração de hoje.
Romeu - Eu tenho sentido justamente o contrário, mas é bom
que você nos abra os olhos, o diálogo está sempre aberto. Se a FUNAI
estivesse fechada, nós não estaríamos agora aqui conversando. Estamos
sempre dispostos a atender o índio. Agora, muita coisa está realmente
chocando o índio, muita coisa está acontecendo e tem índio olhando de
cara torta, e por quê? Porque nós estamos colocando as coisas nos seus
devidos lugares. Assim como eu, chefe da Ajudância, não vou admitir
que um funcionário da FUNAI chegue a uma aldeia e desrespeite algum
costume, alguma dança ou qualquer coisa assim, não vou admitir também que desrespeitem qualquer coisa da comunidade. Mas nós também
precisamos do respeito dos índios aqui no nosso sistema de trabalho.
Há uma série de coisas que estamos colocando em prática, coisas
que já existiam, não sou eu quem está inventando. Uma destas coisas é
o horário de trabalho: porque vem o Mário hoje e me pede uma coisa,
amanhã vem outro e me pede outra coisa . . . o João está aí desde cedo
para poder falar. Então, se a gente tem um horário para poder trabalhar,
nós não ficamos loucos nem agastados. O Xavante é o índio mais exigente que tem, por isso é um índio que está indo muito à frente, porque
ele quer aprender rápido, ele quer desenvolver rápido, e isso desgasta
muito os funcionários da FUNAI. Existem áreas em que o índio nem
perturba; aqui, queremos ver se a gente tira o atraso de dez anos em um
ano só, mas não é querendo passar por cima dos chefes de comunidade.
Inclusive, foi feita uma reunião lá em Pimentel Barbosa, justamente
para ouvir os índios e os seus problemas.
Juruna - Mas quem foi que criou aquela reunião, foi a FUNAI ou
foi o índio?
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Romeu - O padre mandou avisar o seguinte: eles não puderam
percorrer toda a área devido às dificuldades encontradas e pensam que
só vão conseguir sobrevoando as aldeias.
Juruna - Sobrevoando a gente não vê bem o lugar.
Romeu - É que na verdade não são os padres que vão demarcar a
área. Há uma certa dificuldade em explicar isso, mas primeiramente há
um trabalho feito por um antropólogo, um sociólogo, para ver se realmente os Xavante precisam daquela área e aí então precisamos de um
topógrafo: esse vai lá e dá conta de tudo, porque já está acostumado.
Ele vai lá com o aparelhinho dele e marca tudo. João, você esteve aqui
no outro dia e nós lhe explicamos que foram para Brasília todos aqueles
dados que esse sociólogo e esse engenheiro, mais o agrimensor, estavam
fazendo. Mas desde que eles chegaram aqui, avisaram que iam apenas
fazer um levantamento.~ claro que a gente tem pressa de ver tudo logo
demarcado, mas eles não vieram demarcar, essa coisa é demorada. Agora, eles voltam lá e vão levar ao pessoal do DGPI esses relatórios, e deixam uma cópia com a gente. Daí o DGPI manda um topógrafo, e o governo tem que pensar numa demarcação e na indenização. Quer dizer,
tem um monte de problemas pela frente.
João Evangelista (índio Xavante) - Temos que aproveitar enquanto tem espaço para nós, senão, começa a chegar mais gente, e daí,
ou aquela gente sai ou dá briga.~ só isso que eu estou prevendo ..."
Neste diálogo transcrito, para além de Juruna, está presente outro
cacique Xavante, João Evangelista, chefe da aldeia Dom B.osco, na reserva de Sangradouro. Esta é ~a das duas áreas cuja demarcação tem
gerado maiores polêmicas ante a resistência dos fazendeiros e as indenizações a serem pagas.
Pode-se observar, de qualquer forma, que o posicionamento do
representante da FUNAI é bem claro: embora alegue a cada momento a
Fundação e ele próprio .abertos ao diálogo, seus pontos de vista não se
movem um milímetro, independentemente das colocações de Mário
Juruna. Esta conversa demonstra claramente a política adotad,a pelo órgão tutelar: medidas decididas em Brasília, rarissimamente são revogadas, independentemente da vontade do índio. Verifica-se claramente,
por outro lado, a férrea oposição de Mário Juruna à atuação das missões
salesianas na área, o que o leitor pode melhor compreender lendo ocapítulo sobre a Igreja, neste volume, ou em especial o capítulo sobre o
próprio Mário, também neste livro.
Outra demonstração prática em .tomo das relações da FUNAI
com os índios pode ser observada num tumultuado etlcontro de estudantes bolsistas, índios, que estavam em Brasília, quando a FUNAI
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resolveu cancelar um convênio com a Casa do Ceará, que lhes servia de
albergue, devolvendo-os todos as suas comunidades. Este fato em si,
vamo-lo analisar no capítulo dedicado à integração. Mas neste encontro,
estava presente Mário Juruna, e a certa altura da reunião colocou-se não
apenas o problema da UNJND (ver capítulo sobre a luta indígena) como, inclusive, a demissão de trinta antropólogos que vinham atuando de
longa data no órgfo, pressionados pelo processo de militarização da
FUNAI; que analisamos adiante, neste mesmo capítulo. A reunião dos
índios foi fulminante, e terminaram, após uma exasperada discussão
com o Coronel Zanoni, que tentava impedir o contato dos Xavante e
outros índios com o presidente da Fundação, Coronel Nobre da Veiga,
expulsando literalmente os burocratas e coronéis do órgão. Tudo isso
foi gravado por Juruna, e a transcrição da fita é a seguinte:
"Coronel Zanoni - Existe um representante da UNIND, mas
quem é essa UNIND? Eu ouço falar isso pelo jornal, mas existe esta
UNJND?
Resposta - Claro que existe, é o Mário (Juruna).
Coronel Zanoni - Eu estou ouvindo falar que existe uma UNIND,
mas eu não sei quem é, não sei qual é o fundamento da UNIND, não sei
qual é o fórum da UNJND, não sei os propósitos da UNIND. Não acredito que qualquer unifo venha a manter um consenso no Brasil, de todos os índios do Brasil.
Resposta - Eu já falei com o senhor aqÜele dia, que as pessoas estfo desrespeitando o Estatuto, porque no Estatuto diz que é para ajudar
os índios a se unirem, a manterem a sua força, e, no entanto, o senhor
vive desrespeitando a lei.
Coronel Zanoni - Mas quem está desrespeitando a lei? A lei está
aqui, me mostra aqui na lei aonde ela está sendo desrespeitada!
Resposta - Está aqui, o senhor leia o artigo sexto.
Coronel Zanoni - "Coesão das comunidades indígenas". Mas
quem é que está desrespeitando a coesão das comunidades indígenas?
Tem algum representante da comunidade indígena? Tem o Mário, que
representa a comunidade de Namunkurá.
Mário Juruna - O senhor é que pensa. Nem o Presidente da República tem coragem de dizer na minha cara "você está enganado". Você está é fazendo a (nossa) divisão.
Coronel Zanoni - Esta é a sua opinião, Mário. Você tem um papel branco escrito pelos índios do Brasil de que você é o seu representante? Aí sim," eu te. reconheço, e digo: Mário, você é o líder dos índios
do Brasil,. mas até que você 1raga esse·papel, para mim você é apenas o
lídér de Namunkurá.
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Juruna - Você já está acompanhando a burocracia do branco,
você está é querendo me derrubar, titar minha força.
Coronel Zanoni - Não, Mário, não posso tirar você de onde você
não está, você não é o líder dos índios brasileiros, você é (apenas) o
líder de Namunkurá . ..
(tumulto na reunião)
Coronel Zanoni - Vocês não têm razão para reclamarem, porque
os Xavante estão recebendo tudo de que precisam. Os Xavante são os
índios que mais receberam e não devem fazer essa pressão aqui, porque
os assuntos dos Xavante são resolvidos em Barra do Garças, na Ajudância tem equipe completa.
Pergunta de um índio - Vocês receberam 120 milhões (de cruzeiros) para dar aos índios, e onde foi esse dinheiro?
Coronel Zanoni - Isso não é comigo, estou trabalhando aqui no
meu assunto. O que está acontecendo é que vocês estão tumultuando o
nosso trabalho, pensando que dessa maneira irão conseguir as coisas,
mas dessa maneira só vão atrapalhar.
Juruna - Vocês é que querem nos atrapalhar, vocês estão dizendo
na televisão mentiras e v.ergonhas ...
(tumulto na reunião)
Coronel Zanoni - Eu quero ouvir de todos os índios aqui presentes que você é o seu representante. Aí sim, eu reconheço você como
representante dos índios brasileiros. Todos vocês dizem que o Mário é o
representante de vocês?
Resposta em coro - Sim, ele é o nosso representante.
Coronel Zanoni - Agora sim, a partir desse momento nós vamos
nos entender com o Mário.
Juruna - Agora que o senhor já sabe, tem que me respeitar, e
nem o Presidente da República tem coragem de dizer que eu nfo sou o
representante dos índios do Brasil.
Pergunta de um índio - O senhor pode nos arrumar uma audiência com o Presidente (da FUNAI) que chegou agora?
Coronel Zanoni - Não sei se o Presidente poderá receber a vocês.
O que é que vocês vão tratar com ele?
Resposta - O senhor tem o costume de falar o que que. vocês vão
falar com o Presidente?
Coronel Zanoni - Mas é claro, menino, veja bem: se o assunto é o
grupo de estudantes de Brasília, não adianta tratar com o Presidente,
porque eu vou estudar ainda o q~e vai acontecer. Se o problema é dinheiro para os Xavante para atender à colheita ou doenças, não adianta,
porque o assunto já foi para Barra do Garças. Se o problema é demarcação das terras, nfo adianta, porque já foi tudo para o DGPI. Então, o

55

que adianta vocês irem para a sala do Presidente fazer esse barulho, essa
·confusão, sem saber o ttue é que vocês vão falar? Me digam: o que é que
o Mário vai falar com o Presidente? Tem que ir com uma lista, organizar
o pensamento, não adianta nada vocês irem para lá e fazer isso que
estão fazendo aqui.
Juruna - O senhor tem que ouvir o índio, qualquer funcionário
da FUNAI tem que ouvir o índio, tem que ajudar o índio, a FUNAI
está aí para isso.
Coronel Zanoni - Nós fizemos um grupo de trabalho com quatro
índios, e isso é ouvir o índio: estão aqui o Idsarrure, o Marcos, o Paulo
e o Tocani. Estamos ouvindo o índio, mas cada coisa vem a seu tempo.
Eu expliquei a você, Mário, que o branco é complicado. O mundo do
branco é muito confuso, a burocracia é muito confusa, então é preciso
que vocês tenham paciência, para saber da burocracia. Sabem o que eu
estava estudando aqui? Eu estava estudando aqui, porque amanhã lá na
reunião com o Ministro, ele vai querer saber da reestruturação da FUNAI. Agora eu quero ouvir o representante de vocês: Mário, o que é que
você quer falar com o Presidente?
)uruna - Nós queremos que vocês saiam, que o senhor deixe a
sala, devem descer.
Coronel Zanoni - Mas por quê?
Juruna - Para sair, porque aquele pessoal que quer trabalhar com
os índios devem voltar. Nós não aceitamos esse pessoal que está criticando o índio. Eu não obedeço, eu não aceito, porque o índio é uma
pessoa, tem que ser bem recebido e a FUNAI está aí para isso e o que
eu não quero é que essa gente grite na frente do índio, não quero que a
FUNAI roube as terras dos índios, não quero que a FUNAI dinúnua a
reserva do índio, e se a FUNAI foi criada para proteger o índio, ela tem
que proteger o índio, não precisa proteger os fazendeiros nem os militares.
Coronel Zanoni - Muito bem, você tem razão e eu também penso
assim, a FUNAI tem que defender o índio, impedir a invasão da terra,
dar saúde e assistência ao índio, e tudo isso nós estamos fazendo.
Pergunta de um índio - Coronel, você lembra quando os Xavante
vieram aqui para quebrar tudo e não quebraram? E o senhor sabe por
que não quebraram? Porque o dinheiro saiu na frente. E hoje nós estamos quebrando aqui e não estlo nos impedindo, e eµ sei porque: porque não vamos receber dinheiro nenhum.
Coronel Zanoni - Mas o que vocês querem mais? Vocês não queriam falar com o Presidente? Eu respondi, está bem, está aqui o Superintendente, mas o que é que vocês querem falar com o Presidente? O
Mário está aqui e é o líder, o representante!
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Pergunta de um índio - Quando eu estava lá na Fazenda Xavantina, o Presidente da FUNAI foi lá, e o povo da aldeia bateu palmas,
o povo da Fazenda Xavantina bateu palmas para o Presidente da FUNAI, apoiando , então, essas terras não vão sair para os índios. Nossa
sorte foi selada, o fazendeiro da Xavantina vai ficar com ela, nos falaram.
Coronel Zanoni - Isso é uma história que só o Presidente sabe,
eu não sei.
Resposta - O senhor sabe, sim.
Coronel Zanoni - Não, eu não sei, eu não sei porque o meu departamento não é de terras, o meu departamento é de tratamento, de
saúde, de escolas e desenvolvimento .
Resposta - O senhor foi na Fazenda Xavantina, e está querendo
tirar a Ajudância de Barra do Garças, onde nós sempre vamos e colocála em Xavantina. Como é que foi a sua viagem?
Coronel Zanoni - Eu não sei, isso aí é um estudo que ainda vai-se
fazer. l! que nós já temos um hospital em Barra do Garças, hospital em
Xavantina e hospital em São Marcos, você sabe disso. Nós já começamos
esse hospital de Xavantina, eu inclusive levei um índio doente para lá.
Juruna - Mas eu ontem recebi uma mensagem em que o chefe do
Posto de Barra do Garças estava pedindo socorro, porque esse coronel
que está lá não está querendo tomar conhecimento de nada, e um índio
estava passando mal e o chefe do posto pediu para levarem o índio para
Barra do Garças.
Coronel Zanoni - Eu quero saber o seguinte: o que é que vocês
querem conversar com o Presidente?
Marcos Terena - O pessoal não quer que o Presidente continue
mais ~a gestão, não quer mais que você continue aqui como diretor do
DGPC, nem diretor-executivo, não sei se. é o caso, e também não quer
que o Coronel Coutinho continue no DGO e nem o Coronel Nestor.
Então, o pessoal índio está sentindo que estão sendo pressionados, porque vocês não estfo trabalhando de acordo com a legislação. Outro dia
você falou que o arrendamento da terra seria uma boa coisa para o índio e·, no entanto, você está contrariando a legislação. Outra coisa, as
demissões que têm ocorrido ultimamente dentro da FUNAI. Todo o
pessoal que trabalha diariamente e diretamente com o índio e que passa
as necessidades que o índio passa, quer dizer, vive a vida do índio dentro da aldeia, estão sendo afastados de suas funções. O próprio antropólogo e o indigenista que conhece o índio, que vive com o índio, estão
sendo afastados, e vocês, que chegaram ontem, que não conversam com
a gente e que tomam as decisões deliberadamente sem consultar sequer
a um índio, passam a dominar a situação. Então, nós sentimos que vo51

cês estão prejudicando a gente; e gostaríamos que vocês pedissem a sua
demissão. Que o Presidente e o Bordini pedissem também as suas demissões, caso contrário o negócio vai tender a piorar.
Coronel Zanoni - Marcos, você deveria dizer aos seus colegas o
que a FUNAI tem feito por você, que a FUNAI pagou a sua escola, que
o Presidente autorizou você a fazer seus vôos para completar o seu brevê. Você só está mostrando um lado.
Marcos - Aqui as coisas se tratam em grupo. Estou falando em
nome do grupo, não falei em nome particular meu.
Coronel Zanoni - Mas se os assuntos de grupo não atenderem aos
indivíduos, não atingem suas finalidades. O Presidente mandou fazer
um estudo para resolver o problema dos estudantes e entregou o estudo
a vocês.
(tumulto na reunião)
Coronel Zanoni - Mário, não há mais nada para falar, eu esgotei,
não posso falar mais nada, agora só vocês conversarem com o Presidente.
Juruna - Eu represento toda a comunidade indígena, fui eu quem
criou força para a comunidade. Então, eu estou pegando todas as comunidades indígenas para poder me ajudar, para poder defender os direitos
deles, para eles mesmos poderem assumir. Nós já esperamos 1500 anos
atrás, nem os portugueses ajudaram os índios, e hoje o índio não precisa
sofrer como no passado, hoje o índio quer ser protegido, quer ser ajudado. E é isso que está ocorrendo em todo o Brasil, e eu estou falando
sempre para a FUNAI, sempre falando para o Ministro, sempre para o
Presidente (da FUNAI), para poder proteger mais os nossos irmãos.
Coronel Zanoni - Eu já reconheci você, todos os chefes indígenas
falaram que você é o chefe, tudo bem. Agora não adianta mais eu falar,
porque eu já disse que vou ler o estudo, você está reconhecido como
representante de todos os índios.
Juruna - Então você vai me ouvir. Eu quero é que a FUNAI ajude o índio, ajude a qualquer comunidade que venha aqui para pedir
auxílio. Eu não quero que os índios sejam afastados à ponta de botina.
A FUNAI tem que respeitar o índio, porque aqui pode ser a minha sala,
pode ser a sala do índio, porque este prédio é do índio e a FUNAI e os
funcionários da FUNAI estão aí para isso, para ajudar os índios, dar
assistência para as comunidades indígenas. Mas a FUNAI não está servindo para isso, eu conheço o Brasil inteiro, e não é só o índiQ que está
.....
~
--g assando necessidades, ~~co~béffi; Então, eu prefiro que o senhor e o pessoal do gabinete saiam e que aquele pessoal que gosta de
trabalhar com os índios volte, aquele antropólogo que vive junto com o
índio. Se a gente continuar assim, podemos estourar e nós estamos sujando o nome do Brasil, nós estamos sujando o nome do Presidente da
1
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República e o Presidente não está sabendo o que está se passando aqui,
e é por isso que nós estamos combinando para poder demitir vocês. Não
será o Ministro que irá tirar vocês, vocês estão servindo a nós, entã'o terão que ouvir o índio. Quem poderá indicar vocês são os índios, se vocês gostarem dos índios, os índios irão encaminhar o seu nome para o
Ministério, para o Presidente da República. Não será o Presidente da
República que indicará vocês, sem vocês conhecerem a mentali~ade do índio, sem conhecer os costumes do índio. isso que estamos discutindo.
Coronel Zanoni - Está bem, Mário."

e

E a um repórter, indagado sobre os motivos pelos quais os índios
queriam a saída dos burocratas da FUNAI, Jurmta respondeu:
"Eles estavam gritando com toda a comunidade inçlígena, quando
o pessoal estava procurando a eles para resolver os problemas da comunidade. Por isso eu acho que esse Presidente {da FUNAI) deve sair, e o
Coronel Coutinho, e o Coronel Zanoni, e o Coronel Nestor. Todos eles
devem sair, não para acabar a FUNAI, mas a FUNAI deve ficar aberta
para receber o índio. Nós estamos levando problemas sérios para a FUNAI, a FUNAI leva problemas sérios· para nós, então eu acho que o Presidente da República deve tomar conhecimento de tudo isso. O que o
pessoal está pedindo é que o Presidente {da FUNAI) se demita, porque
não está trabalhando direito. Eu não quero que o presidente continue
demitindo o pessoal e gritando na frente da comunidade. Acho que o
governo deve tomar conhecimento disto e tirar o pessoal e fazer retornar o pessoal, que gosta de trabalhar com o índio".
Contrastando com o que temos acima, verificamos, em contrapartida, a preparação, por parte da FUNAI, de verdadeira alienação de alguns chefes. Um fato concreto foi denunciado pelo então chefe da Ajudância de Barra do Garças, segundo o jornal Alternativa, daquela cidade, de junho de 1980. Segundo Odenir de Oliveira, o fato constituiu-se
em verdadeiro suborno aos caciques (numa manobra da presidência da
FUNAI que veiõ depois a desestabilizar a liderança do próprio Mário
Juruna): entrega de 120 milhões de cruzeiros aos trinta principais líderes Xavante, para que eles desistissem de algumas de suas reivindicações.
Odenir fez sua denúncia à 13~ Brigada Motorizada, sediada na região,
explicando: ·
"Lá em Brasília, os caciques foram colocados num hotel de categoria internacional, e tomaram refeições nos melhores restaurantes. Para
completar: o próprio presidente da FUNAI autorizou a ASPLAN
(Assessoria de Planejamento) a atender a todos os pedidos dos caciques,
que ficaram deslumbrados, coitados, pois a maioria nunca tinha ido a
Brasília anteriormente".
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Transportados em avião da FUNAI, os caciques foram preparados
para uma futura luta interna pelos cacicados, confonne a tradição Xavante, apenas incitada pela FUNAI: ''Sabe o que foi que os líderes Xavante pediram na ASPLAN? Cada cacique pediu para sua aldeia um tra·
tor de esteira, uma tombadeira. O Cacique Celestino, da reserva do Parabubure queria um avião para ficar estacionado em sua comunidade como se fosse um carro de passeio, enquanto os demais saíram da ASPLAN com vales para comprar roupas, óculos escuros, radinhos de pilha
e outras bugigangas " .
Esta decisão do Coronel Nobre da Veiga punha, de certa maneira,
boa parte de um trabalho cuidadosamente annado, inteiramente por
água abaixo. Segundo Odenir, "a partir de agora, os líderes mais novos
tentarão desestabilizar os mais velhos, justamente os mais duros e mais
conscientes, para, no momento em que conquistarem o status de cacique ou líder comunitário, irem a Brasília em busca de favores. Com
isso, haverá fatalmente uma desagregação entre as lideranças dos Xavante, que hoje constitui um grupo de aproximadamente seis mil índios".
Juruna foi a primeira vítima, por tudo o que ele tem representado
para a FUNAI. Mas provavelmente outros líderes importantes ou aderirão ao jogo da FUNAI ou acabarão perdendo suas lideranças.
Aliás, sobre o Coronel Nobre da Veiga, afastado no decorrer de
1981 da presidência da FUNAI, pesam outras acusações, só que de mordomias dirigidas para a sua própria pessoa: o deputado Antonio Carlos,
do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso, denunciou, em setembro
de 1981, que o coronel teria adquirido um prédio de 111 milhões de
cruzeiros, sem qualquer licitação, e gasto mais 115 milhões para a sua
refonna, em Brasília, em nome da Fundaçãó Nacional do Índio. Para
além de acusações de viagens constantes do Coronel, inclusive ao exterior, pesava a denúncia de aquisição de um apartamento no Riô, de 29
milhões, à vista, algo incomum para o soldo de um coronel. O Ministro
Mário Andreazza, porém, na ocasião, defendeu o Presidente da FUNAI.
Enquanto isso ocorria, índios de todo o Brasil criticavam a FUNAI. Em março, de 1981, por exemplo, os índios do Nordeste, reunidos na 1 Assembléia Indígena do Nordeste, realizada em Garanhuns, posicionavam-se contra a emancipação pretendida pela FUNAI e os projetos de demarcação de terras indígenas realizados por equipes do Projeto
Rondon. O documento final apresenta ainda a terrível situação dos índios da região, ora perseguidos pela polícia regional, ora tendo terras
griladas por fazendeiros.
A FUNAI, enquanto isso, preferia falar na produção agrícola alcançada pelas tribos indígenas, como publicou o Co"eio do Povo, de
5 de abril de 1981.
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Todos estes fatos têm levado antropólogos a, justificadamente,
considerarem, como o fez Darcy Ribeiro, a FUNAI como 'tutora infiel'.
Em entrevista publicada pelo Jornal do Brasil, de 27 de julho de 1980,
Darcy, ao mesmo tempo em que denunciava a FUNAI, reconhecia a
importância da existência de um órgão semelhante:
, .
, .
"A FUNAI, ainda que um mal, é um mal necessano. Os 1nd1os
não sobreviveriam sem ela. O que é preciso é lhe dar uma diretoria competente. E cobrar as demarcações das terras indígenas, que deveriam ter
ficado prontas em 1978; cobrar que se cumpra a lei. Cobrar uma tutela
fiel da FUNAI. Toda a atitude da FUNAI dos últimos meses é impedir
que líderes como Juruna criem uma união dos índios. Mas, reconhecida
ou não pela FUNAI, ela vai existir".
.
Efetivamente, pode-se dizer que a FUNAI, apesar de todos os
equívocos e mesmo as propositadamente péssimas decisões que por
vezes tem realizado através de suas diretorias, é ainda um órgão de defesa final do índio. Contudo, um dos mais graves problemas são as chamadas prisões indígenas. :e antiga a instituição da "polícia indígena" por
parte da Fundação. Em geral, ela é constituída pelos chefes de rese~as
e postos indígenas, com a colaboração de índios que se tornam funci~
nários do órgão. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a reserva de Ligeiro, próxima à cidade de Sananduva, tinha inclusive uma "cadeia":
cubículo de um metro por outro tanto, com pequena altura, telhado de
zinco, onde o índio que desafiasse a administração da reserva era encer.
rado por vezes durante dias inteiros, como vi pessoalmente.
Mais graves, no entanto, são outras situações, como as denunciadas pelo jornal Porantim. Por exemplo, a questão das prisões, como
ocorre com a chamada Fazenda Guarany. A criação da Fazenda data de
uma correspondência de 19 de dezembro de 1971, do então presidente
da FUNAI, General Bandeira de Mello:
"Senhor Governador Rondon Pacheco: Tenho a honra de propor
a Vossa Excelência que a supracitada troca de área do PI Krenaque (sic)
não mais fosse realizada por outra do Parque Florestal (do rio Doce),
mas sim, pela Fazenda Guarany, situada no município de Ferros (Carmésia), que a Polícia Militar está restituindo ao patrimônio do ~st~do".
Quase quarenta mil quilômetros quadrados de terras ferteis dos
índios Krenaq, ditos então como em extinção, pela FUNAI, embora
fisicamente continuassem vivos, eram trocados por uma colônia penal
militar, que passaria a ser utilizada para a "recuperação" de índios .de
todo o país. E os primeiros a serem ali encerrados seriam os própnos
índios Krenaq. A denúncia sobre a colônia, em 1979, levou o então presidente da FUNAI, engenheiro Adhemar Ribeiro da Silva, a negar categoricamente a sua existência, mas o Grupo de Estudos sobre a Questão
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Indígena, criado em agosto de 1979, e o Consellio Indigenista Missionário, insistiram na época sobre a existência da fazenda servindo como
prisão:
"Quando afirmamos que os índios estão cumprindo pena, não estamos nos baseando em dados antigos, como quis que parecesse V.
Excia., pois ob~rvamos in loco, através de depoimentos dos próprios
índios e afirmações do administrador da fazenda, que índios se encontram em regime de prisão , cumprindo pena máxima de até cinco anos".
Estas denúncias eram feitas pelo jornal em janeiro de 1980, e retomadas em outubro de 1981 , em reportagem intitulada "Fazenda Guarany: prisão disfarçada em projeto". Nesta matéria, mostra-se que, inclusive, existe permissão para a Polícia Militar intervir, sempre que os
índios ali fixados esbocem qualquer reação contra o órgão tutor. Ali
vivem índios Krenaq, Pataxó e Hã-hã·hâi, expulsos de sua área na Bahia,
e removidos para a fazenda, pela FUNAI, para que não pudessem organizar-se em defesa de suas terras. Controlada pela Polícia Militar e por
wna Guarda Rural Indígena, a fazenda está sofrendo estudo de extinção: porém, os próprios índios, embora pretendam que ela deixe de ~r
presídio, não admitem a extinção da área, pois não terão para onde ir,
caso a fazenda seja desativada pelo órgão.
Esta situação, de qualquer maneira, caracteriza a crescente militarização da Fundação Nacional do fndio , que se verificou a partir do momento em que a atividade indígena passou ao âmbito do Conselho de
Segurança Nacional, e este, aproveitando as pressões contra o engenhei·
ro Adhemar Ribeiro da Silva, que o levaram à demissão, colocou na
presidência da FUNAI o Coronel Nobre da Veiga, e posteriormente o
Coronel Paulo Leal.
No dia 16 de junho de 1980, trinta e cinco indigenistas da Fundação haviam dirigido correspondência ao Ministro Mário Andreazza, te·
cendo graves considerações sobre a atividade de alguns coronéis que,
gradativamente, in"ftltravam-se na FUNAI. A partir daí, e sob a alegação
da quebra de disciplina, estes profissionais passaram a sofrer pressões de
toda a ordem, culminando na demissão sumária, em um único mês,
de todos eles. O CIMI e a Sociedade Brasileira de Indigenistas reagiram
à situação, declarando ser aquela a crise mais grave da Fundação, sem
qualquer reação por parte do Ministério. Na verdade, cumpriam-se apenas determinações vindas de escalões superiores,.emanadas a partir do
momento em que os índios, com a colaboração de entidades de homens
brancos, passaram a dar os passos definitivos para sua organização através da UNIND - União Nacional Indígena, mais tarde transformada em
UNI - União das Nações Indígenas, e cujos estatutos foram aprovados
numa assembléia geral, entre 6 e 7 de setembro de 1980, conforme
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registra o jornal Porantim, de outubro de 1980 (ver capítulo sobre a
luta indígena).
A reação governamental foi imediata, e um convênio entre o Serviço Nacional de Informações e a FUNAI foi imediatamente firmado.
O Ministro Mário Andreazza, justificando a situação, explicou que
não pretendia tomar novas deliberações equivocadas como aquelas que
levaram aos massacres do Gorotire e dos índios chefiados por Raoni.
O mais contraditório da situação é que foi um enviado do SNI, o Major
Marco Antonio Luchini, mais conhecido como Major Curió, quem defendeu os antropólogos, no caso do Gorotire, reconhecendo a omissão
da FUNAI e a grilagem das terras indígenas pelo chamado GETAT Grupo Executivo de Terras do Araguaia, instituído para resolver pro:
blemas entre posseiros e grileiros, que ao longo dos anos têm transformado aquela numa das mais sangrentas regiões brasileiras onde ocorre
a luta pela terra. A outra conseqüência foi também o enquadramento da
própria ação indígena sob o prisma do Conselho de Segurança.Nacional
(ver capítulo sobre a luta indígena), enfatizando-se o não-reconhecimento da UNI, inclusive a proibição radical de que a FDN:AI a reconheça, e o enquadramento de seus líderes como "subversivos". Uma das
primeiras conseqüências foi o cancelamento de bolsas de estudos a
todos os estudantes índios que se associaram à UNI, especialmente Marcos Terena, que se tornou seu primeiro presidente, a partir de junho de
1981 , levando-o inclusive a abandonar parcialmente os estudos, pois
transferido para Cuiabá, embora residindo em Brasília, Marcos preferiu
parar de estudar a abandonar seus companheiros mais jovens, que com
ele dividem pequeno apartamento na Capital Federal.
Outra situação crítica são as chamadas Casas do Indio, que a
FUNAI mantém em certas cidades. Organizadas oficialmente para receber e abrigar índios que, por necessidade, se desloquem para as grandes
cidades brancas, estas casas, contudo, possuem péssimas condições.
Uma reportagem do jornal Porantim, de outubro de 1981, aborda as
casas existentes em Manaus, Rio Branco e Boa Vista: de modo geral, os
doentes convivem entre si, misturando-se leprosos a doentes de pneumonia ou outros casos. Na Casa de Manaus, o médico Paulo Rocha
Filho passa apenas meia hora por dia, embora possua diversas mordomias na casa. Isolados de seu habitat, os índios que vão para estas casas
para uma recuperação de saúde, se chegam a curar-se da doença, terminam por _apanhar outra. A maioria contamina-se com a cachaça e de
modo geral, todos acabam voltando às aldeias com a mesma doença.
Eventualmente, no caso do Parque Nacional do Xingu, a FUNAI chega
a apanhar algumas índias de avião, quando as mesmas estão grávidas,
levando-as para o Rio de Janeiro ou São Paulo, "facilitando-lhes" o
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parto, e depois publicando extensas reportagens na revista oficial, que a
entidade publica e hoje vende em bancas de revistas em todo o país,
denominada Atualidade Indígena. No Rio de Janeiro, por exemplo,
também existe uma Casa do índio, e embora em melliores condições,
seu afastamento do centro da cidade é imenso. Além do mais, quase
sempre se constituindo em construções pobres, sem recursos vegetais,
tais casas terminam por transformar·se em prisões indígenas, piorando a
situação do índio que, eventualmente, encaminhe-se ou seja encaminha·
do até elas, pelas precaríssimas condições que oferece, impedindo a cura
da doença do corpo pelo surgimento das doenças da alma.
Por todos estes detalhes, a FUNAI é, na expressão de Darcy Ri·
beiro, a ''tutora infiel", denúncia que ele tem feito com enorme constância, inclusive no IV Tribunal Bertrand Russell (ver capítulo específi·
co neste volume).

As declaraç6es do Papa, feitas em Manaus, Brasil,
dando completo reconhecimento ao status de noçtfo
aos JWVOS indigenos, devem ser postos em efeito pela
Igreja Católica Romana em todas os partes.
III Recomendação do item B, do IV Tribunal
Bertrand Russell, 1981.
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O triângulo índio - FUNAI - posseiro,visto por Ronaldo, em charge da Folha da
Manhã, de Porto Alegre. (16.05 .78)
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ou auto-respeito?

A presença das igrejas ocidentais junto às nações indígenas começou desde o momento do descobrimento e da colonização, em especial
o caso da Igreja Católica Apostólica Romana. Buscando catequização,
esta igreja foi a primeifa a reconhecer, no índio, humanidade, tratando
de defendê-lo, através de documentos oficiais, desde o século XVII, da
escravização a que os portugueses e espanhóis queriam reduzir os gentios. A catequização provocou o aldeamento, que por sua vez gerou um
morticínio hoje considerado razoável pelos estudiosos, sobretudo graças
às doenças provocadas pela inevitável promiscuidade que aí se instalava.
A política religiosa - em especial jesuíta - frente ao índio-foi, no rníni·
mo, ambígua, bastando lembrar-se a atuação, dentre outros, de José de
Anchieta.
A efetiva preocupação com os índios, com sua vida, sua sobrevi·
vência, sua posse de terras herdadas, é relativamente recente, pois surge
nos anos 60, a partir do Concílio Vaticano II, por seu turno referenda·
da em documentos corno os do encontro de Medelin e Puebla. A Igreja
Católica Apostólica Romana, no Brasil, através da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, organizou um setor especialmente dedicado à tare·
f a de atuação indígena, configurado no Consellio Indigenista Missioná·
rio (CIMI), subdividido em regionais, que busca a mais ampla atuação
não mais apenas catequética, mas sobretudo, de defesa e apoio da causa
indígena.

A II Assembléia Nacional do CIMI, reunida em Goiânia, em novembro de 1977, por exemplo, ratificava as linhas gerais de atuação do
órgão, enfocando pontos básicos como a evangelização, autodeterminação, cultura, educação, reuniões e organizações, Estatuto do Índio e
conscientização.
No caso da evangelização, por exemplo, ela se qualifica como
libertadora, ligando-se, assim, numa unidade pastoral, à questão indígena, à da terra ( campesinato) e à operária. Importante destacar-se que
"o CIMI se propõe a atuar com missões indígenas de outras igrejas cristfs, em vista de enriquecermos nossa experiência no comum serviço
aos índios".
O documento destaca, ainda, que "a terra é o chão cultural do
índio e deve-se educar nesta consciência a população envolvente, a fim
de superar a ideologia capitalista da terra como 'ocupada', 'produtiva',
etc. Há, igualmente, preocupação em suscitar nos índios, em cujas terras
desenvolvam-se projetos econômicos, a "consciência de seu direito à
. autodeterminação para não ficarem reduzidos a funcionários que executam planos pré-estabelecidos".
O CIMI, em sua ação, chegou mesmo a organizar um departamento jurídico, visando não apenas denunciar escândalos de certidões de
posse de terras falsas, tão comum sobretudo na chamada Amazônia
Legal e Nordeste, como no sentido de mobilizar a opinião pública na
cobrança e defesa dos interesses indígenas junto ao governo.
Uma das principais modificações da atuação eclesiástica atual foi
a maneira de enfocar a cultura indígena. Por isso, o CIMI estabeleceu,
como critério geral, "promover a cultura indígena como um autêntico
valor humano e evangélico, base da unidade tribal. E opor-se, com todas
as forças, contra qualquer tipo de folclorização desta mesma cultura
indígena".
A propósito deste item, o Padre Antonio Iasi Jr., primeiro secretário-geral do CIMI, estabeleceu uma espécie de "pastoral indigenista"
em que se lê, entre outros itens: "Não há cultura pior ou melhor: cada
uma é a melhor solução que o grupo étnico vai encontrar, na sua continuidade histórica, dentro do seu habitat, para as suas necessidades. E
preciso ter um grande respeito por todas as culturas: nós e a nossa cultura temos muito a aprender das chamadas culturas prinútivas ( ...). O
grupo étnico pode estar em diversos estágios de aculturação, dado seu
contato com outras culturas. Agindo junto a um grupo em processo
aculturático (sic), deve-se ter presente o estágio em qtie ele se encontra. ( ...) Não se pode pensar em transformar um indígena em cristão
enquanto sua cultura permanecer alheia aos valores cristãos: esse indivíduo ou teria uma dupla personalidade - dois mundos culturais em con-

66

flito dentro dele - ou se tomaria um marginalizado. E preciso, portanto, propiciar, dosadamente, a cristianização da cultura e não dos indivíduos isolados da própria cultura".
O estudo do Pe. Iasi por aí vai, salientando, por exemplo, em seu
final, que "as culturas indígenas são profundamente religiosas, isto é,
voltadas para um mundo que transcende as dimensões das realidades
concretas, sensíveis e imediatas, embora isto se faça à maneira de cada
grupo. A ação pastoral, respeitando profundamente a dimensão religiosa, deve, com suma prudência, dessacralizar a cultura, isto é, indicar,
quanto possível, as causas naturais dos fenômenos naturais, distinguir os
dois mundos: o sobrenatural e o natural, dando a cada um sua verciadeira dimensão. Não só os conhecimentos científicos dos índios são limitados, mas também os conhecimentos religiosos."
Esta preocupação está justamente clarificada no documento oficial do CIMI, quando pede "valorizar e estudar em particular os mitos
indígenas e incentivar as festas, a medicina e as técnicas próprias da cultura indígena".
O Conselho pretende, na área da educaç~o, repensar a questão do
ensino bilingüe, até então desenvolvido pelo Summer Institut of Lin·
guistics, dos Estados Unidos (ver capítulo sobre integração), além de
propor-se a escrever uma história dos índios não só do Brasil como do
continente.
Do ponto de vista organizativo, o Conselho, que idealizou as
assembléias indígenas, hoje principal elemento agregador da atuação
reivindicatór;ia dos indígenas brasileiros, também propugnou, a partir
daquele ano, pela formação de "organizações indígenas como, por exemplo, federações e confederações a nível nacional e continental". Para
tanto, o CIMI, preocupando-se em não instrumentalizar nem as assembléias nem suas lideranças, coloca inclusive meios de transporte próprios
para possibilitar o maior número possível de presenças nestes encontros,
embora, muitas vezes, em especial neste período de maiores choques
com o governo, tenha-se chegado mesmo à dissolução e proibição de
algumas das reuniões (ler, a propósito, o capítulo sobre a luta indígena).
Finalmente, o documento do CIMI ~da pedia a revisão do Estatuto do fndio, e, dirigindo-se especificamente às populações envolventes, isto é, dos homens brancos, mediante a elaboração de material adequado para os vários grupos de catequese ou mesmo para debates públicos ou distribuição junto a órgãos de comunicação de massa, destacava
a importância do índio para a sociedade envolvente.
Já anteriormente a este período, porém, religiosos vinham atuando conscientemente em favor dos índios de suas prelazias. Em outubro
de 1975, por exemplo, um documento "Em Defesa dos fndios do Sul",
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firmado pelos bispos de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul
(Dom Bruno Maldaner), Chapecó, em Santa Catarina (Dom José Gomes, hoje em .dia presidente do CIMI) e de Palmas, no Paraná (Dom
Agostinho José Sartori), fixava a preocupação maior dos indígenas sobre a posse da terra:
"Constatamos que a causa fundamental da situação difícil em que
os diferentes grupos se encontram, está na terra, porque sem esta, nenhum desses povos indígenas poderá sobreviver física e culturalmente",
e tocando diretamente no problema, criticava o não-cumprimento dos
artigos 24 e 43 do Estatuto do índio, por parte da FUNAI, sugerindo
sua aplicação objetiva, quanto à exploração da terra indígena:
·

nas curvas da estrada da área indígena? Dizer isto ao governo, para que
veja estas e outras injustiças, é ser subversivo e esquerdista?"
Para reunir a sua ação pastoral pessoas laicas dispostas a tal trabalho, a CNBB criou também a Operação Anchieta - OPAN - que vem
hoje atuando em larga escala, em todo o país, sob a direção geral do
Pe. Egydio Schwade. Esta ação objetiva da CNBB tem levado até mesmo os religiosos menos ligados a sua atividade geral, a uma discussão de
algumas de suas idéias e princípios, como se depreende de um discurso
do ex-Arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, que em sua
alocução semanal da então "A Voz do Pastor", dizia, a 27 de junho de

"19 - 45% da renda fique para a comunidade indígena de onde
provém o rendimento; que seja aplicada em projetos que tenham a
aprovação da comunidade; que os índios tenham acesso a essa renda e
que eles próprios possam manipulá-la;
29 - 45% se destine para reinversão em projetos de outras áreas
indígenas;
.
39 - 10% seja para a FUNAI".

dos índios as suas reservas. Mas é inegável que, pela expulsão inopinada
e violenta dos agricultores, cometeram uma berrante e indefensável injustiça. Os agricultores ou posseiros não eram intrusos. Na falta absoluta
de terras e haveres, grande parte deles ocuparam e plantaram alguns
hectares dos latifúndios da reserva indígena com autorização fornecida
por autoridades competentes dos estados e da FUNAI, mediante concessões e contratos".
Esta absoluta confusão de conceitos, na época, teve resposta imediata de Dom José Gomes, bispo de Chapecó:
"Diante dos fatos acontecidos nas áreas indígenas de Rio das
Cobras, Nonoai, Chapec6 e outras, é comum ouvirem-se lamentos ·de
que as áreas não estão sendo aproveitadas, quando há tantos agricultores sem terra. Inclusive, já se chamou de latifúndio às minguadas terras
indígenas. Isto merece uma reflexão serena dos fatos e dos dados. Outro problema é a localização dos colonos expulsos destas áreas. (...)
Chamar de latifúndio à terra dos índios é uma mistificação imperdoável.
Apesar da 'imensidão' de algumas áreas indígenas, a média de hectares
por famílias indígenas, nos quatro estados do sul, é de 75 hectares. No
Rio Grande do Sul é de 63 hectares por família (dados da 4' DR de
Curitiba). No caso específico de Nonoai, uma área de 14.910 hectares,
residem 238 famílias de índios e mais de mil famílias de colonos. Suponhamos que entre colonos e índios sejam apenas mil famílias. Isto
significa que cada família não pode usar mais de 14 hectares. Evidentemente sem contar a área ocupada pelo DGPI e os colonos que não se
satisfazem com 14 hectares."
O documento, inéontestável, vai por aí afora, indagando-se a certa
altura: "Os agricultores sem terra têm uma lei, o Estatuto da Terra, que
é considerado o melhor do mundo. Passaram-se nove anos da Constituição, cinco do Estatuto do Índio e quatorze do Estatuto da Terra e nenhuma destas leis foi aplicada neste país."

Esta sugestão, que, aliás, jamais foi seguida pelo chamado órgão
tutor que é a Fundação Nacional do IÍldio (conforme capítulo dedicado
à FUNAI), visava fazer reverter em sua maior parte a renda produzida
pelas comunidades indígenas a elas próprias, ao invés de se perderem na
burocracia geral da Fundação, em seus departamentos de Patrimônio
Indígena, especialmente, ou de Projetos Comunitários.
No período de maiores choques entre a Igreja e o Governo, em
torno de 1975, a posição oficial da Igreja continuou sendo objetivamente exposta em vários documentos, como aquele assinado por Dom José
Gomes, em 29 de dezembro de 1976, e dirigido ao Ministro do Interior,
Rangel Reis, que não apenas vinha atacando a ação missionária da Igreja
como pretendia provocar a emancipação indígena. Intitulado As Bonecas da FUNAI, o Ministro Rangel Reis e as Missões Católicas, lê-se, a
certa altura, neste manifesto:
"Hoje, quando tentamos educar os índios para que possam cultivar a terra e ter o suficiente para seu alimento; quando, por incentivo da
Diocese, tentamos levar os índios a fazer suas roças comunitárias e plantar seis sacos de feijão e dezoito sacos de milho; quando a Diocese neste
trabalho investiu quase vinte mil cruzeiros ... quando a aldeia indígena
do Pinhalzinho vê seus produtos amadurecerem e chega a hora da colheita e não tem um galpão, um armazém onde colocar os frutos de seu
· trabalho, o que dizer das jamantas carregadas de madeira que somem
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1978:

":e de reconhecer e proclamar o direito líquido e incontestável

69

\

O CIMI ou representantes eclesiásticos têm-se manifestado sempre, e corajosamente, ao longo destes últimos anos, em tomo da questão indígena, como, durante a Semana do IÍldio de 1980, Dom Onofre
C. Rosa e Dom Teodardo Leitz, das dioceses de Corumbá e Dourados,
no Mato Grosso, além de Antonio Brant, responsável regional do CIMI
naquele estado, em torno da grilagem de terras. O documento, a certa
altura, afinna:
"A situação dramática dos povos indígenas em nosso estado não
difere da situação indígena nacional, igualmente grave. Com a política
de incentivo à grande empresa agrícola voltada para a exportação, cresce a pressão sobre as áreas indígenas, tomando ainda mais remotas as
possibilidades de vê-las demarcadas e defendidas. Notamos ainda mudanças na política indigenista oficial, das quais um dos sintomas foi a
queda do Sr. Adhemar Ribeiro da Silva, ex-presidente da FUNAI, frustrando expectativas suscitadas com a demarcação de algumas áreas. A
propalada reorganização da FUNAI resultou, entre outr~s coisas, na
transferência de responsabilidades sobre os índios para os estados. Na
história recente, vários estados estiveram empenhados em diminuir ou
até extinguir áreas indígenas. Infelizmente, o próprio estado do Mato
-Grosso, através de sua Assembléia Legislativa de 1958, aprovou lei que
retalhava a terra dos Kadiwéu em favor dos próprios deputados. Data
desta épcx:a a criação, pelo Estado do Mato Grosso, da Colônia Agrícola
Arnaldo Estêvão de Figueiredo, da qual vários lotes penetraram nas
terras dos mesmos índios".
·
No final de 1980, em novo encontro em Manaus, após a passagem, por aquela capital, do Papa João- Paulo li, religiosos das igrejas
metodista, confissão luterana, católica, pentecostal e pacto evangélico,
promoveram um "encontro ecumênico panamazônico de pastoral indigenista" que, após analisar. a realidade indígena amazônica, fixava alguns critérios básicos de atuação evangelizadora:
"Para nós, a evangelização é sempre sair ao encontro, despojadamente, para um diálogo e comunhão plenos, com o Deus de Jesus Cristo
que já nos espera por séculos na caminhada histórica e na fé destes povos. E também, uma presença fraterna em meio a esses povos, que se
traduz num compr~misso de en~arnação ~ libertação. Mesmo sabendo
que tal compromisso é arriscado, aceitamos vivê-lo até as suas últimas
conseqüências, para sermos fiéis ao legado testamentário de Jesus: 'Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos' (Jo. 15,13)".
O documento fixa, a seguir, critérios e atitudes de açfo, que julgamos oportuno transcrever:
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"l. Opção prévia e clara de parte dos missionários pelos povos indígenas.
2. Seleção cuidadosa dos missionários desde o ponto de vista intelectual, físico e psicológico, e preparação específica dos mesmos nas
áreas teológica, antropológica, lingüística, etc.
3. Conhecimento profundo, respeito e valorização das culturas em
todas as suas manifestações, incluindo as religiosas.
4. Estudo das políticas oficiais dos distintos países no que se refere às nações indígenas, para assumir uma atitude crítica frente a elas,
juntamente com os povos afetados.
5. Presença missionária despojada e pobre, numa atitude de
aprendizagem humilde e, ao mesmo tempo, científica.
6. Atitude ecumênica e unitária para que o testemunho cristão em
meio aos povos indígenas seja evangélico.
7. Dentro de uma linha de libertação integral, respeitando os ritmos de cada povo, o anúncio de Cristo - que é a revelação do Pai implica:
a) sólidarizar-se com as lutas concretas dos povos indígenas,
principalmente nas defesas ou recuperações de seus territórios, com
vistas a lograr títulos coletivos de propriedade, de acordo com suas tr~
dições históricas;
b) apoiá-los no esforço para afiançar ou resgatar sua identidade
como povos e nações, e seu direito à autodeterminação;
c) estimular e apoiar as organizações intragrupais, os contatos, as
federações 'e /ou movimentos, entre os vários povos por cima de qualquer tipo de fronteira.
8. Desmantelar evangelicamente as presenças missionárias dema·
siadamente carregadas de poder (terrenos, edifícios, maquinâria), que
através de sua ação paternalista niantêm os indígenas dependentes, para
ter liberdade profética de denúncia às atitudes injustas do poder dominante.
9. Toda esta luta indígena específica se incorpora na luta global
dos pobres por sua libertação, numa perspectiva latino-americana".
O documen~o, que, pela sitnples leitura destes itens, configura-se
como dos mais importantes, conclui-se com propostas concretas:
"1. A pedido dos indígenas presentes e para acelerar a sua organização autóctone, solicitar a CELADEC e CIMI que ap6iem um Congresso Indígena Panamazônico, precedido por congressos regionais.
2. Buscar mecanismos para enfrentar os problemas das fronteiras
políticas ou das circunscrições eclesiásticas que dividem a um mesmo
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povo indígena. Favorecer por este motivo os encontros e a coordenação
dos missionários que trabalham com as mesmas etnias.
3. Suscitar e reforçar estruturas eclesiásticas autóctones de pastoral indígena (indigenização da pastoral).
4. Organizar encontros panamazônicos de missionários de base.
S. Acelerar a formação do Centro Ecumênico de Pastoral lndigenista Latino-americano (CEPILA).
6. Implementar canais permanentes de inter-relação entre igrejas,
de igrejas com indígenas e entre comunidades indígenas.
7. Favorecer uma educação bilingüe e intercultural, a partir da
realidade de cada povo, com vistas a afiançar ou devolver aos povos
indígenas sua consciência étnica. Fomentar emissoras de rádio indígenas
e publicações, como instrumentos de valorização das línguas e culturas
indígenas.
8. Manifestar nossa solidariedade aos povos em luta pela libertação, particularmente de Bolívia, El Salvador e Guatemala".
Como se verifica facilmente pela indicação das igrejas participan·
tes, 'muitas das que atuam junto às comunidades indígenas nfo se fizeram presentes ao encontro, algumas das quais, inclusive, têm criado
problemas, como ocorre com os adeptos da A~embléia de Deus que,
no Rio Grande do Sul, em 1981, mereceram a atenção da FUNAI. Porém, a própria igreja católica enfrenta algumas dissenções, especialmente no que tange à atividade de uma parte das missões salesianas, a quem
tradicionalmente se imputa a destruição cultural dos Boróro do Mato
Grosso. Sfo estaS mesmas missões que atuam junto aos Xavante de que
descende Mário Juruna, o que tem levado o cacique a proibir terminantemente a presença de missionários na aldeia de Namunkurá, por ele
fundada.
·
·
Ambiguamente, a FUNAI ora tem apoiado as atividades missionárias, ora tem atacado as manifestações religiosas. Também figuras públicas apresentam comportamentos diversos. Ocorre que, no caso dos salesianos, historicamente pesam sobre a ordem acusações graves, segundo
as quais eles teriam deslocado os Xavante de seus territórios mais antigos, para a instalação dos primeiros projetos econômicos na regifo. Posteriormente, porém, foram alguns destes sacerdote~ os que mais se empenharam na defesa indígena, propiciando inclusive alguns mártires,
como o sacerdote alemfo Rodolfo Lukenbeim (ver capítulo sobre a luta
pela terra), massinado por fazendeiros de Barra do Garças. A FUNAI,
por seu lado, ao menos nesta regifo, e em grande parte contra a vontade
dos índios, e certamente contra a vontade de Mário Juruna, firmou
novo convênio com as missões salesianas da região, em 1979, na presi72

dência do sr. Adhemar Ribeiro da Silva, propiciando um trabalho conjunto de assistência médica, educacional e técnica, bem como implementação de projetos comunitários para as aldeias de São Marcos, Sangradouro e Merure. O projeto, que tem prazo indeterminado de duração, passou a vigorar a partir de 13 de junho de 1979, e tem gerado algumas controvérsias, como as acusações de que os padres salesianos desenvolvem atividades semipoliciais junto às crianças das aldeias, prendendo-as durante o dia enquanto os pais trabalham na roça, para ministrar-lhes catequese, mantendo obrigatoriedade de freqüência às missas
diárias e outras atividades que pouco condizem com as linhas indigenistas do CIMI. O jornal Alternativa, de Barra do Garças, em uma edição
de data recente (n~ 4), em entrevista com o advogado Florisvaldo Flores Lopes, que é representante da OAB na cidade, acusa a missão do nãopagamento de obrigações trabalhistas a alguns funcionários demitidos.
Na cidade, as missões são discutidíssimas: os fazendeiros acusam-nas de
insuflamento de ódios, enquanto alguns índios atacam-nas por elas faze.
rem muita religião. Difícil de esclarecer-se a verdade integral, o fato é
que as missões salesianas são o principal fulcro da política indigenista da
Igreja Católica, que no 'geral permanece em constante atividade em defesa dos índios.
As posições críticas da Igreja têm-se multiplicado, ora em torno
do traçado da BR-364, que atravessa a área dos Nambikwara, e cuja
situação foi, inclusive, discutida no IV Tribunal Bertrand Russell (ver
capítulo a respeito), ora em torno da chamada emancipação indígena
pretendida pelo Governo Federal.
No caso dos Nambikwara, trata-se do Vale do Guaporé, no noroeste do estado do Mato Grosso que, segundo estimativas, abrigava no
início do século cerca de dez mil índios, que hoje não ultrapassam a
casa das 570 pessoas. Os Nambikwara reúnem diversos povos indígenas,
'
e o projetado asfaltamento da estrada abrange especialmente a área dos
Waiksu-Alakatesu, destruindo-lhes completamente o território.
Quanto à emancipação, um documento de 1978 firmado pelo
então presidente do CIMI, Dom Tomás Balduíno, explicita que "emancipar grupos indígenas nas atuais condições em que vive o índio brasileiro é leviandade. Os indicados como os mais prováveis 'agraciados' com a
medida governamental, os Terena e os Tupiniquirn, se encontram entre
os grupos mais atingidos pela descaracterização de sua cultura. Os Tupiniq':lim do Espírito Santo já nfo levam a vida tribal, porque foram despojados de qualquer traço da sua antiga organização. Cabe-nos perguntar: sfo estes os modelos de integração harmoniosa na vida nacional, respeitando a coesão tribal, os valores culturais da comunidade, as tradições, os usos e costum~s de que fala o Estatuto do fndio? Se a resposta
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a esta questão for afirmativa, só poderemos compreender a Política Indigenista do Governo como um conjunto de medidas, tendo como finalidade a destribalização dos grupos indígenas brasileiros, ou seja, a sua
destruição. No nosso entender, a emancipação, nos modelos como está
sendo proposta, significa claramente, por um lado , "emancipar" as terras indígenas e colocá-las à disposição do latifúndio e, por outro lado,
escravizar o índio, convertendo-o em mão-de-obra subassalariada a serviço do mesmo latifúndio".
Um acompanhamento ao notic.iário de jornais mostra que a crise
de relacionamento entre Igreja e FUNAI é antiga. O Padre Antonio Iasi,
um dos mais severos críticos do governo, declarava, em 1977, a propósito da suspens!o da proposta de emancipação dos indígenas, que "as
missões religiosas derrotaram o Ministro Rangel Reis". O próprio Dom
Vicente Scherer, bastante comedido nestas questões, saiu na ocasião em
defesa da catequese desenvolvida pela Igreja. Na alocução de 1O de janeiro de 1977, após analisar demoradamente a atuação de sua igreja,
desde o descobrimento cabralino, o ex-arcebispo de Porto Alegre terminava dizendo: "Deus nos livre da reencarnação ao espírito pombalino,
cego e destruidor, nos escalões decisórios do nosso país", relembrando
o período em que o Marquês de Pombal laicizou o ensino em Portugal
e suas colônias e interditou a ação jesuítica de catequese.
No mesmo mês, o próprio Núncio Apostólico, Dom Carmine
Rocco dirigia-se ao Ministro Rangel Reis a portas fechadas. A crise parecia ultrapassada, mas em maio o Conselho lndigenista Missionário voltava a atacar a FUNAI, numa série de críticas que o órgão governamental considerava "infelizes". A reação do então presidente da FUNAI,
General Ismarth de Oliveira, foi radical: o CIMI não representaria a
maioria do pensamento dos missionários, e citava como exemplo as
boas relações que ocorriam entre o órgão tutor e os missionários do Rio
Negro, no Amazonas, que são justamente padres salesianos que se rebelam contra a linha catequética contemporânea do CIMI, e foram recentemente acusados e condenados pelo IV Tribunal Bertrand Russell.
Discussões a parte, a Igreja continuava sua obra. A Diocese de
Chapec6, por exemplo, em Santa Catarina, criara um projeto pioneiro
de desenvolvimento econômico para os índios da localidade de Xanxerê, um ano antes, mediante desenvolvimento de lavouras comunitárias,
levando a FUNAI a terminar por aceitar a realidade válida da experiência e a criação de um convênio com a Diocese para. o prosseguimento da
experiência.
. Não era, contudo, só com a Igreja Católica que a FUNAI tinha
problemas. Em setembro de 1977, a Fundação via-se levada a proibir a
atuação de missões adven tistas junto aos índios Karajá, na Ilha do Bana,~
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·nal, por tentar impor uma série de hábitos e costumes estranhos aos
índios.
·
O ano de 1977 chegaria ao seu final com o depoimento do próprio presidente da FUNAI na CPI sobre o fndio, ocasião em que o Ge·
neral voltou a formular ataques contra missões irregulares que atuavam
junto aos índios. Sem mencionar diretamente as missões, o General
Ismarth citou algumas cujo gado pastava em lugares indígenas sem
qualquer ressarcimento aos índios, informação esta que é corroborada
pelos fazendeiros de Barra do Garças., referindo-se às missões salesianas
de Merure e São Marcos, contra as quais eles se colocam.
Enquanto o Presidente da FUNAI fazia esta acusação, o Bispo de
Teófilo Otoni, em Minas Gerais, devolvia-lhe na mesma moeda. Segundo
o Bispo, Dom Quirino Adolfo Schmitz, membro do CIMI, a FUNAI
permitia o alcoolismo e doenças as mais variadas nos integrantes da tri·
bo Maxacali, graças ao abandono total em que deixava estes índios, inclusive por haver absoluta proibição de atuação de missões que pode·
riam minorar a situação. Os grupos Maxacali. se encontram a trezentos
quilômetros da localidade de Teófilo Otoni, e são cerca de quinhentos
indivíduos.
Deste período mais crítico para cá, as coisas não têm mudado
muito: a interdição de atividades das missões junto às aldeias foi revoga·
da , novos Ministros do Interior e muitos presidentes da Fundação Nacional do Índio se sucederam. Volta e meia surgem acusações de um ou
outro lado. Em janeiro de 1979, por exemplo, padres capuchinhos da
missã'o de Alto Alegre, no município maranhense de Barra do Corda,
denunciaram em São Luís que o próprio chefe da Ajudância local da
FUNAI, Porfírio Carvalho, incitava os indígenas do grupo Guajajara
contra os quase seis mil posseiros da região. Neste mesmo ano, aliás, o
CIMI. reafirmava sua disposição de lutar para deter a exploração do ín·
dio pelo branco, conforme um discurso pronunciado por Dom José
Gomes, bispo de Chapecó e atual presidente do Conselho Indigenista
Missionário. No início de 1981, o próprio Cardeal Agnelo Rossi, prefei·
to da Sagrada Congregação dos Povos da Igreja Católica, Apostólica,
Romana, quando em visita ao Rio Grande do Sul, fez questão de ir
até o Alto Uruguai, à reserva de Nonoai, onde, pouco depois, surgiria
uma epidemia provocada pela inexistência de água potável na região.
Mesmo enfrentando ataques contínuos por suas posições políticas, geradas pela "opção pelos pobres", as igrejas cristãs, de um modo
geral, têm evoluído muito em seu posicionamento frente ao indígena,
especialmente a Igreja Católica e a de Confissão Luterana. Das duas,
porém, o fato ·de maior destaque foi, em 1980, a visita que o Papa Joio
Paulo II fez ao país, ocasião ~m que, em Manaus, recebeu uma represen-
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tação indígena, conversou longamente com os índios e deixou clara a
sua posição.
No dia 10 de julho de 1980, João Paulo II recebeu, como representantes dos indígenas, Lino Pereira, do grupo Miranha, Mário Juruna,
do grupo Xavante, Marçal de Souza, do grupo Guarani e Terêncio da
Silva, do grupo Makuxi. Cada um deles leu e entregou ao Papa uma
mensagem.
Lino, por exemplo, disse, em certo momento: "gostaríamos de
dar e de receber um sorriso através dessa mensagem, mas, como poderíamos sorrir com a Vossa Santidade, nós sofrendo , e Vossa Santidade
sabendo das causas que afetam, que prejudicam a nação indígena deste
país que é o Brasil". Continuava Lino afirmando que "somos massacrados, explorados, tanta es~rada que traçam em nossas terras, que prejudicam o índio por doenças e diversos problemas que não havia antes
entre nós; estamos sendo acabados por projetos, empresas, e invasores
que roubam nossas vidas, tomando nossa terra e nos expulsando dela".
A seguir, o mesmo Lino entregava ao Papa João Paulo II achamada "lista negra" dos inimigos dos índios, organizada pelos índios
Sateré-Mawé e as missões que junto a eles atuam, indicando os governadores Amaral de Souza (Rio Grande do Sul), Ney Braga (Paraná), Leonel Brizola (Rio Grande do Sul), Jorge Teixeira (Rondônia), e ainda os
deputados Jerônimo Santana (federal, por Rondônia), Hélio Campos
(de Roraima), Siqueira Campos (de Goiás), além do prefeito Guimarães
Pinto, no Sergipe; o brigadeiro Ottomar de Souza, em Roraima: o Secre·
tário da Justiça, Domingos Sávio Brandão, e o Secretário do Meio Ambiente, Roberto Cruz, ambos do Mato Grosso, além do Ministro Mário
Andreazza, do Interior, e o então presidente da FUNAI, Coronel Carlos
Nobre da Veiga, hoje em dia já substituído por outra autoridade.
Mário Juruna, por seu lado; sempre acompanhado de seu gravador, sintetizou seu pensamento, ao dizer:
"Nós, há muito tempo, estava acompanhando a promessa da visita
ao nosso país, então vamos contar para o nosso Papa, o representante
de Deus, o nosso problema. Aqui nós sofre com miséria, que derramam
nosso sangue, de muito pistoleiro que mata índio como animal. Eu vou
lhe dar um conselho para nós: o brasileiro deve ver o índio como irmão,
nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Então por que nós mata o
próximo? Por que nos tomam a terra? Pois nós queremos respeitar o
próximo. Então nós sentimos vergonha de ser filhos de Deus porque nós
desrespeitamos o próximo". ·
Marçal de Souza, por seu lado, dos Guarani, do Mato Grosso, na
oração mais longa, afirmou:

"Somos uma nação subjugada pelos potentes, uma nação espoliada uma nação que está morrendo aos poucos, sem encontrar o caminh~, porque aqueles que nos tomaram este chão não têm da~o _cond~
ções para a nossa sobrevivência, Santo Padr~ .. ~ossa~ te~ra~ sa? mva~
das, nossas terras são tomadas, os nossos terntonos sao dun1nu1dos, nao
temos mais condições de sobrevivência.(. . .) Ainda resta uma esperança
para nós com a sua visita, Santo Padre, o ~e~or p~derá levar f~ra dos
nossos territórios, pois nós não temos condiçoes, poIS somos subjugados
pelos potentes. A nossa voz é embargada, por aqu~les que se dizem dirigentes deste grande país. Santo Padre, nos depositamos uma grande esperança na sua visita em nosso país. Leve o nosso clamor, a nossa voz
por outros territórios que não os nossos, mas que o povo, uma Pº_!'u~a
ção mais humana lute por nós, porque o nosso povo, a nossa naçao mdefesa está desaparecendo no Brasil".
Por fim, também Terêncio se manifestou, lembrando que "~ós,
como os primeiros moradores e também outros que vieram morar
nesse Brasil imenso , acharam o Brasil bonito. De fato, o Brasil é bonito, agora a esperança que nós caminhava era numa felicidade . Então, se
chegou mais os nossos irmãos, a nação que era feliz, transformou-se
numa confusão. Tenho uma coisa a pedir a Sua Santidade: que abençoe
nós aqui, seja índio , ou branco que veio fazer a paz e viver junto com o
índio, porque nós não estamos muito felizes."
.
E concluía Terêncio: "Eu peço somente que o nosso sofnmento
é uma dor imensa que estamos sentindo em nossa alma. Por meio de
Sua Santidade que chegue uma graça para nós mais tarde encontrar
um caminho de bem, do amor e da paz, entre todos nós: brancos,
pretos e indígenas do Brasil".
O Papa logo respondeu aos índios, com a oração seguinte, em
que, após salientar o amor da Igreja para com os índios e a ação em especial dos missionários, desde Anchieta, destacava:
.
''Confio aos poderes públicos e outros responsáveis, os votos que
este encontro com vocês eu faço de todo coração, em nome do Senhor.
Que a vocês, cujos antepassados foram os primeiros habitant~s des~a
terra, tendo sobre ela um particular direito ao longo de geraçoes, seja
recorihecido o direito de habitá-la na paz, na serenidade , sem o temor,
verdadeiro pesadelo, de serem desalojados, em benefício de outrem,
mas seguros de um espaço vital que será base, não somente para sua
sobrevivência, mas para a preservação de sua identidade como grupo
humano como verdadeiro povo, como verdadeira nação.
A 'esta questão complexa e espinhosa almejo que se dê uma resposta ponderada, oportuna e inteligente, para o benefício de todos.
Assim se respeitará e favorecerá a dignidade e a liberdade de cada um
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de vocês como pessoa humana e de todos vocês como um povo e uma
nação. E que Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo".

A gente usando os documentos do branco, também
esse não é nosso documento. Nosso documento é a tradição. Nosso documento é a terra. Sem viver a te"ª·
sem viver a tradição, índio acaba maluco.
Mário Juruna em Terra dos lndios, edição
Embrafilme-Mapa, Rio de Janeiro. 1979. p. 112.

5 ·a questão da terra:
redenção ou sepultura?

-

É por demais conhecida a carta-resposta que um Chefe Seatle,
.
wna das grandes nações indígenas
norte-americanas, enviou ao Presiden- -~--.
te dos Estados Unidos, em 1854, quando o mesmo propôs-lhe a aquisição das terras indígenas. Mas sempre vale a pena relembrar alguns de
seus momen~os, para que se possa projetar a questão não apenas nos
dias de hoje, como entender a luta que o índio brasileiro desenvolve
neste momento.
"Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra?
Essa idéia nos parece estranha. Se não possuímos o frescor do ar e o bri·
lho da água, como é po~ível comprá-los?
Cada pedaço desta terra é sagrada para meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra
na floresta densa, cada clareira e o inseto a zumbir são sagrados na memória e experiência de meu povo. A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho.
Os morto~ do homem branco esquecem sua terra de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem esta
bela terra, pois ela é a mãe do homem vermelho.(. ..).
Sou um selvagem e não compreendo qualquer outra forma de
agir. Vi um milhar de búfalos apodrecendo na planície, abandonados
pelo homem branco que os alvejou de um trem ao passar. Eu sou um
selvagem e não compreendo como é que o fumegante cavalo-de-ferro
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pode ser mais importante que o búfalo, que sacrificamos somente para
permanecer vivos.
( . ..) Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é
a cinza de nossos avós. Para que respeitem a terra, digam a seus filhos
que ela foi enriquecida com as vidas de nosso povo. Ensinem às suas
crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo o que
acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem
no solo, estão cuspindo em si mesmos.
Isto sabemos: a terra não pertence ao homem: o homem pertence
à terra. Isto sabemos: todas as coisas estão ligadas como o sangue que
une uma família . Há ligação em tudo.
O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida: ele é simplesmente um de seus fios.
Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo."
Faz mais de cem anos que este texto foi enviado ao mundo bran·
co, mas ainda hoje ele brilha em todo o mundo, assim como a luta
indígena, inclusive nos Estados Unidos, permanece acesa. Bastaria lem·
brar·se, por exemplo, os episódios de Wounded Knee, em 1974. Ou as
ameaças de retomada de guerra dos Sioux, em 1977, abrangendo vastos
territórios de províncias como Dakota do Norte e do Sul, Montana,
Nebraska e Wyoming, dentre outros. Apesar das perseguições formal·
mente desenvolvidas pelo governo norte·americano, através do FBI, a
luta indígena prossegue naquele país, como no Canadá, inclusive com
uma bem montada organização que chega à editoração de revistas bi·
mensais ou semestrais. Em pauta, sempre , a principal reivindicação é a
recuperação dos antigos territórios de caça, ou ao menos, parte daquelas
áreas.
O problema brasileiro não é diverso. Se levarmos em conta, aliás,
que a experiência das chamadas "novas fronteiras", ao invés da experiência da América do Norte, no caso do continente latino-americano,
sequer tem servido para uma distribuição de renda e socialização da
propriedade, mesmo no caso do homem branco integrado à chamada
sociedade envolvente, bem se pode imaginar o quão problemática é a
situação indígena. O caso brasileiro fica especialmente agravado a partir
da implantação do modelo sócio-econômico capitalista periférico, destinado ao desenvolvimento de uma agricultura e pecuária altamente
maquinizadas, voltadas para a exportação, mediante a alta concentração
fundiária. :b evidente que sob esta ideologia, o índio é um empecilho e
significa, conseqüentemente, uma contestação constante e viva a toda
a filosofia desenvolvida pelos governos brasileiros pós-64. Daí decorre
a contradição de se colocar em um mesmo Ministério - o do Interior organismos com funções contrárias como o são o INCRA e a FUNAI,
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se bem que nem mesmo aquele consiga cumprir suas obrigações, resultando a atuação de ambos em detrimento dos grupos a eles afetos, ou
seja, o camponês e o índio, daí advindo os problemas do campesinato
e indigenato, tão objetivamente analisados, ainda em tempo recente,
por Darcy Ribeiro, como veremos mais adiante, neste mesmo capítulo.
A decorrência do descumprimento puro e simples do chamado
Estatuto do (ndio, decretado em 1973, e que fixava em cinco anos o
prazo máximo para demarcação de todas as terras indígenas - prazo
hoje restabelecido para 1982, pelo Ministro Mário Andreazza, sem qualquer esperança concreta de que o mesmo possa ser cumprido - bem
define a situação objetiva em que se encontra a maioria das nações indígenas. Como se isso não bastasse, mesmo em áreas eventualmente demarcadas, o próprio órgão tutor exerce uma espécie de exploração pou·
co legal, seja através da atuação do DGPI - Diretoria Geral do Patrimônio Indígena - que em grande parte significa uma escravizaçã'o ou, no
melhor dos casos, uma proletarização disfarçada do índio - seja através
do puro e simples arrendamento de áreas indígenas a empresas ou indivíduos brancos, significando a dizimação absoluta dos principais bens
indígenas.
Examinaremos, a seguir, alguns casos específicos, regifo a região,
a título de exemplificação.

No Sul, a luta pela madeira
De modo geral, a disputa de terras no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná prende-se fundamentalmente à exploração da madeira.
Porém, nas áreas em que tal exploração já foi praticamente encerrada,
com a total devastaçfo da flora, desloca-se então para a área da agricul·
tura, com as grandes propriedades tentando avançar o mais que podem
nas áreas reservadas aos índios.
O caso mais típico, no Rio Grande do Sul, prende-se aos Kaingang
de Nonoai. O Co"eio do Povo, de 19 de maio de 1978, em matéria não
assinada, publicava: "Problemas dos (ndios no RGS começou com invasão dos colonos 'sem-terra"'. Na verdade, o problema é mais antigo,
como se depreende de um conhecimento mais profundo da situação,
como o demonstra a antropóloga Lígia Simonian, em um estudo sobre
"A Questão da Criação de Reservas Florestais junto aos Territórios Tribais". Para Lígia, "a criação de reservas florestais em terras indígenas ou
~unto' às terras indígenas tem-se constituído em um mecanismo a mais
de dominação, expropriação e até de destruição de sociedades indígenas".
No caso de Nonoai, a área originalmente demarcada em 1911 com
34.908 hectares, é reduzida, em 1941, durante o Estado Novo, em
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19 .998 hectares, destinados a uma reserva florestal, enquanto ·o mesmo
ato tirava igualmente 6.623 hectares da reserva de Serrinha, que na
mesma época de Non~, fora instituída com um total de 11.906 hecta·
res. Hoje em dia, Nonoai tem apenas 14.910 hectares, de maneira oficial, emborà, em maio de 1978, houvesse quase dez mil brancos - posseiros ou colonos sem-terra, que os índios denominam de 'intrusos' contra menos de mil índios, o que, na prática, significava pouco mais
de um hectare de terra por pessoa. Isso levou os índios à expulsão dos
intrusos, sob a liderança do cacique Nelson Jacinto Xangrê. Nonoai, de
qualquer forma, ainda teve melhor sorte que Serrinha, cuja área foi pura
e simplesmente extinta em 1942, e seus moradores transferidos para
Nonoai. Em 1949, a lei de 1941 foi posta em prática e a 'reserva florestal' efetivamente separada da área indígená, o que gerou reações violentas dos índios, no local denominado Pei-kãr. Um quadro elaborado por
Moysés Westphalen mostra que das treze reservas criadas no estado, no
início do século, cinco inexistem hoje em dia, sendo que duas apenas
foram idealizadas, sem jamais irem além do papel. Outras três foram
desativadas, e todas as demais tiveram suas áreas sucessivamente diminuídas.
O caso de Nonoai é típico, pois era, inicialmente, a área mais ex·
tensa. Contudo, além dos fatos já ventilados, o movimento dos "semterra", apoiados pelo então governador Leonel Brizola, provocou uma
série de invasões daquela área, sucedendo-se invasões em 1969, 1974,
1975, ora sendo parcialmente interrompidas pela Brigada Militar, ora
ocorrendo durante a madrugada, de tal maneira que, pela manhã, os
barracos já lá estavam. Um primeiro momento da chamada 'reforma
agrária' ocorrera ainda em 1958, ao ...tempo do governador Ildo Meneghetti, que voltaria a permitir a espoliação indígena em 1963, em conseqüência das invasões permitidas por Brizola. A situação chegaria ao auge
em 1978, provocando reações, em cadeia, dos índios em todo o Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, culminando na expulsão dos
intrusos, conforme se pode ler especialmente no livro de Murilo Carvalho, "Sangue na Terra", que comigo esteve no local dos acontecimentos, na época, sendo inclusive presos sob a acusação de 'incitação' dos
índios, acusação que, aliás, jamais pôde ser comprovada.
Os Kaingang de Nonoai obedeciam à liderança de Xangrê, o que
tem-lhe provocado diversos atritos com a FUNAI, conforme se pod~
depreender do jornal Porantim, n. 19-20, gerando-lhe inclusive promessas de morte por parte de funcionários do órgão oficial, o que o preocupa, em face dos assassinatos então recentes de Angelo Kretã e Pankararé (ver o capítulo sobre a luta indígena). Recentemente, Xangrê per·
deu a liderança oficial, graças a manobras da FUNAI, que, não obstante,
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não resolveu seus problemas. O mesmo jornal publica documento oficial
dos índios daquela reseiva e de Votouro, que lhe fica ao lado, em que
os indígenas pedem a retirada da FUNAI e denunciam a "estadualização" (ver o capítulo sobre a luta indígena), dizendo, a certa altura:
"Não precisamos de ajuda. A ajuda que nós precisamos é devolver
as terras que foram tiradas de nós. Nosso plano que nós achamos quan·
do conversamos no no~o idioma, a ajuda que nós queremos é que devolvam aquelas terras que os Governos tiraram de nós até 63. O no~o
plano é esse. Depois nós vamos pens~ em outras ajudas."
Os Kaingang resistiram a partir desta época, muito bem organiza·
dos. Em Cacique Doble, por exemplo, como em Nonoai, ainda em 1978
e no ano seguinte, embargaram as colheitas do DGPI como de intrusos
da área, em defesa de seus direitos. Mas os índios da reserva de Rio das
Várzeas, no município de Liberato Salzano, lutam pela preservação de
sua área, para as dezoito famílias remanescentes da reserva criada em
1918, hoje transformada em reserva florestal governamental. E o jornal
cooperativo O Interior, em sua edição de 14 de setembro de 1981, pu·
blicava denúncias sobre o desmatamento das reservas indígenas de Guarita, outra área indígena, no município de Tenente Portela, com ampla
permissão da FUNAI (que ainda em fins de 1981, segundo noticiário
dos jornais, chegou a pedir a prisão do vice-prefeito de município da
regifo, do PDS, e de um vereador, em virtude dos mesmos terem sido
oficialmente identificados como os mandantes de tais roubos, segundo a
Polícia Federal). O a~unto chegou a motivar reunião do Sindicato de
Trabalhadores Rurais da Região Celeiro, segundo a reportagem, pois
alguns dos denunciantes, como o presidente daquele sindicato, haviam
sido, inclusive, ameaçados de morte.
O jornal Zero Hora, de 7 de maio do mesmo ano, aliás, havia
acompanhado a visita de Mário Juruna àquela reserva, quando da segunda viagem do cacique Xavante ao ruo Grande do Sul, e sob o título
"Juruna visita Guarita e se espanta com a situação", denunciava clara·
mente a exploração de que era vítima a reserva, por vezes com a coni·
vência dos próprios caciques, totalmente envolvidos pela má política da
FUNAI.
A situação em Santa Catarina não é melhor. O estado po~ui duas
reseivas, a de Xanxerê e a de Ibirama. Nesta última, o Ministério do ln·
terior resolveu construir recentemente uma barragem que deve invadir
boa parte das áreas indígenas. A FUNAI concordou, sem qualquer consulta aos índios. Os problemas em lbirama, aliás, são antigos, principal·
mente pela derrubada indiscriminada de madeira, que em 1979 provocou uma reação violenta dos· índios, ante a derrubada de 15 mil metros
cúbicos de pinheiros da área. Já, então, se sabia que a área seria inunda~
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da mas nada se fez a resi)eito. A revolta de janeiro foi sucedida por
'
.
novos movimentos em outubro do mesmo ano, quando um encontro do
então presidente da FUNAI, Adhemar Ribeiro da Silva, com o responsável pelas obras do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, deixava claro que os 600 índios da reserva seriam inevitavelmente atingidos, num total de mais de oito mil hectares. De pouco têm valido ali as
reações do antropólogo e vice-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, Sílvio Coelho dos Santos, ou da ANAi catarinense, através de seu presidente, Milton Beck. Também o CIMI teíh denunciado a obra, e a situação chegou a um estado grave em maio de 1981,
quando os índios, revoltados, tomaram como reféns cinco funcionários
da FUNAI, ao mesmo tempo ein que invadiram a sede do posto e prenderam seu chefe, Dival José de Souza. A reserva de !birama é habitada
por índios Xokleng, e o movimento de maio em nada sensibilizou à
FUNAI, pois conforme o C:O"eio do Povo, de 18 de junho do mesmo
ano, o órgão tutelar dos índios e o DNOS firmaram, um dia antes, convênio no valor de dois milhões de cruzeiros para financiamento da
transferência dos índios, numa decisão paternalista, por parte do DNOS
e etnocida, por parte da FUNAI, no dizer de Sílvio Coelho dos Santos.
A FUNAI atacava imediatamente e de maneira direta os próprios índios, prometendo que só liberaria novas verbas para aquela área caso os
indígenas se desarmassem. A reação foi a pior possível, e os índios procuraram encaminhar um pedido coletivo de emancipação, julgado inconstitucional pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
uma vez que também neste estado a "estadualização" procedida pela
administração do Coronel Nobre da Veiga já foi parcialmente efetivada
(ver, a respeito, o capítulo sobre a FUNAI).
Em Xanxerê a situação não é muito melhor. Invadida por intrusos, a política de inoperância da FUNAI, deixando aos índios a iniciativa, e só então atuando sob pressão contra os posseiros, resultava em
ameaças de lutas diretas entre os dois grupos, e chegou mesmo a ter um
suicídio, conforme noticiário do C:O"eio do Povo, de 19 de julho de
1978, por parte de um posseiro expulso.
A situação mais crítica, contudo, porque vem sendo sucessivamente legalizada, é a da reserva de Mangueirinha, no Paraná. Lá, em
dois mandatos do governador Moysés Lupion (1946-1951 e 19561961 ), houve a maior grilagem possível das terras indígenas, resultando
no esbulho aproximado de cento e cinqüenta mil hectares de área, segundo o boletim Luta Indígena, n. 11, de novembro de 1979. Mangueirinha, viu-se reduzida de 16.375 hectares a 1.400, divididos em duas
glebas, uma das quais com ~.300 hectares, ocupada pelos Guarani, e a
outra de 4.100 hectares, ocupada por Kaingang, com sede da reserva e
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posicionamento da serraria do DGPI da própria FUNAI. Os índios ganharam posteriormente mais 1.404 hectares, ficando atualmente com
um total de 8 .804 hectares, graças a doações de particulares.
A área grilada pelo governo paranaense deveria ser usada pela
Fundação Paranaense de Colonização e Imigração, que por seu lado
vendeu-se ao grupo Forte-Khoury, formado por pseudo-agricultores,
pela soma, na época, de CrS 3.707.000,00, que por sua vez revendeu-as
depois ao grupo F. Slaviero & Filhos SA., em 1961, pela soma de
Cr$ 58 .570.600,00, com um lucro razoável, como bem se depreende.
Os índios, e formalmente a FUNAI, tentaram reaver aquelas terras, cerca de três mil hectares que vêm sendo explorados pela empresa, conforme o jornal Critica de 31 de março de 1975, iniciando uma ação contra
a mesma, em 1974. A FUNAI movia o processo baseando-se na inconstitucionalidade do ato governamental de 1949, que cedera aquelas terras a terceiros, mas a série de julgamentos, que têm sido realizados, quase sempre tem resultado favorável à empresa, havendo acusações de
conluio entre o juiz Licio Bley Vieira, e mesmo do governador Ney Braga. A situação chegou a seu clímax com o assassinato do cacique Angelo
Kretã, sem que a FUNAI tenha-se resolvido por uma medida objetiva na
prisão dos responsáveis, já que o próprio órgão tutelar aceitou a versão
de acidente ocorrido com o cacique, um dos principais líderes da resis·
tência indígena naquela região (ver o capítulo luta indígena. Há excelente material sobre o tema no livro ''Terra dos fndios", editado pela
Embrafilme, a respeito do excelente documentário rodado por Zelito
Vianna, com o mesmo título, e exibido nacionalmente em 1980).
O caso, no momento, encontra-se no Tribunal Federal de Recur~
sos que, em outubro de 1981, interditou a área à empresa.
Dispersão
No estado de São Paulo, a dizimação começou logo no início do
século, com a construção de estradas de ferro na expansão do café pelas
terras roxas. Atingiu sobretudo os Xetá, hoje praticamente inexistentes,
e também boa parte dos Guarani, que, conforme o Co"eio do Povo de
5 de agosto de 1979, vivem em terras emprestadas, absolutamente marginalizados, à espera de uma ação da FUNAI, que jamais ocorre, enquanto os escassos Xokleng vivem em grupos mistos com outros índios,
perdendo toda a sua identidade_cultural.
Em Minas Gerais, o caso mais significativo envolve os índios Krenak, que receberam uma área de quatro mil hectares, em 1920, área que
terminou sendo entregue à FUNAI, e não aos índios, após ter sido mva·
dida por brancos, em.. 1972, com total perda para os indígenas. Não
obstante, os 49 Krenak, transferidos à força de sua área, retornall8Jll a
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ela, em 1980, na localidade de Resplendor, e mesmo enfrentando os
perigos de uma prisão indígena criada em 1969, sob o disfarce do Reformatório Agrícola Indígena, junto ao Rio Doce, aí estão tentando
reencontrar sua identidade cultural (consulte o capítulo sobre a FUNAI). Em setembro de 1981, um juiz pretendeu retirá-los dali.
No Espírito Santo, outra vitória importante é a dos Tupiniquim,
que, recebendo desde a época colonial terras dos colonizadores portugueses, após serem por estes "derrotados" militarmente, sofreram espoliações da empresa multinacional de celulose Aracruz, na década de 60.
A nova proprietária de cerca de 40 mil hectares, conforme narra o
jornal Porantim, n . 21 , de agosto de 1980, sofre, porém, uma invasão
em 120 hectares, o que.levou a FUNAI, em 1979, a iniciar um processo
de demarcação de áreas, jamais concluído. A paciência indígena esgotou-se em jullio de 1980, quando os próprios índios co~eçaram a abrir
picadas no mato e concluíram demarcação própria, esperando-se porém
reação da empresa.
Nordeste
No Nordeste, os desafios sfo múltiplos. Há o caso dos Cariri, por
exemplo, que invadiram, no dia 19 de novembro de 1978, uma área sob
controle da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do
Sio Francisc,o - denominada Fazenda Modelo, na localidade de Porto
Real de· Alagoas. A notícia, inicialmente publicada pelo Jornal de Brasz1ia, foi depois corumnada pelo entâ'o presidente da FUNAI, General
Ismarth de Araújo, e tinha solução parcial nos dias seguintes, com a
pennissão para -que os índios ficassem ocupando parte da área, cerca de
cem hectares, com o que se resolveria a grave situação que estes indígenas viviam, repartindo uma reserva de apenas 350 he~tares em Porto da
Folha, com os índios Sokó, num total de mais de setecentas famílias.
Outros problemas da região existem, por exemplo, em relação aos
Potiguara, assediados pelos plantadores de canj, que através do PróÁlcool, e com a conivência aberta da Terceira Delegacia da FUNAI, realizam ocupação de terras a que resistem os índios, no município de Rio
Tinto, na Paraíba. O mesmo grupo, aliás, já sofria há alguns anos outro
ataque, o do turismo da localidade denominada Baía da Traição, o que
provocou a especulação imobiliária, então facilitada pela conclusã'o do
asfaltamento (início de 1980) da BR-101. Tudo isso tem levado estes
índios a uma intensa mobilização, o que poderá forçar a alguma solução. Segundo o jornal Porantim, de abril de 1980, porém, os Potiguara
têm enfrentado reações annadas oficializadas a toda e qualquer tentativa de demarcação de seus 57.600 hectares resultantes de doações antiquíssimas, ainda ao tempo colonial, cujos marcos, porém, desaparece86

ram. A polícia já invadiu a área várias vezes, em defesa dos interesses
dos projetos de cana-de-açúcar, sempre que os índios tentam fazer sua
própria demarcação, em face da absoluta inoperância da FUNAI.
No estado de Pernambuco, em maio de 1980, outra situação inquietante em torno de terras: posseiros, instigados pela própria FUNAI,
segundo o jornal Porantim daquele mês, derrubaram marcos das reservas
dos índios Pankararu, e ameaçaram fixar-se na reserva, cujas terras,
como nos arredores, foram bastante valorizadas em face da construção
da barragem de Itaparica. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco tentou propor uma comissão mista de índios e posseiros para resolver o assunto, mas a própria FUNAI discordou da idéia,
preferindo acusar o CIMI de atuar contra os posseiros, e vice-versa, além
de trair os índios.
Não muito mellior é a situação dos Pataxó, enfrentando um órgão
do próprio governo, ainda segundo o jornal Porantim, de novembro de
1980. Trata-se do IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que, no dia 30 de agosto de 1980, firmou convênio com a
FUNAI
mediante o qual oito mil hectares de terras foram entregues àqueles
índios como sua reserva oficial. Ocorre q':'e os índios Pataxó sfo aquele
mesmo grupo que teria recebido pela primeira vez a visita do homem
branco em terras hoje ditas brasileiras: foram eles os índios descritos
por Caminha em sua carta ao rei português, logo após a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral. Ainda isolados em 1900, segundo
Darcy Ribeiro, estavam extintos como grupo em 1957, ainda segundo
o antropólogo. O IBDF criou, assim, em 1960, o Parque Nacional de
Monte Pascoal, apropriando-se de uma área de vinte e cinco mil hectares, dos quais apenas oito mil, agora, foram devolvidos aos remanescentes destes índios, que sofreram, em 1951, verdadeiro massacre por parte
de tropas oficiais, ante ataques que os indígenas teriam desfechado
contra fazendas da região, ao que se sabe provocados propositalmente
com este fito . A exemplo do que se pode ver na Reserva Florestal de
Nonoai, também no Parque Nacional de Monte Pascoal P,roibiu-se aos
índios caça e pesca, como se eles fossem os predadores. O acordo firmado entre a FUNAI e o IBDF não apenas retirou as cinqüenta famílias de
um área plantada, como fixou-as numa reserva estéril, segundo o jornal,
e portanto de escassa utilização agríoola. Mais do que isso, conclui o
jornal, a FUNAI estaria disposta agora a transferir estes índios para a
Colônia Agrícola do Rio Doce, em Minas Gerais, a qual nos referimos
alguns parágrafos atrás, como wna prisro indígena disfarçada!
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Norte
No ~orte, a situação é igualmente crítica, em que pesem as grandes extensões de terra desocupadás ou, justamente por isso, em face das
múltiplas riquezas minerais aí armazenadas, sem falar-se nas fazendas
agropecuárias de grupos nacionais e multinacionais. Há casos famosos
como a ação do delegado regional da FUNAI no Pará, que assumiu a
derrubada de uma ponte, no município de Ourém, para evitar conflitos
entre os índios da região e o latifundiário Mejer Kabaczinick. Segundo
o Jornal do Brasil, de 13 de setembro de 1980, o delegado da FUNAI
naquele estado, Paulo César Abreu, ao decidir-se por tal ato, pretendia
evitar novos massacres como os que haviam ocorrido no Gorotire, pelos
grupos chefiados por Raoni, algum tempo antes. A FUNAI, porém, não
viu com bons olhos a ação, e ã semelhança de Olympio Serra, que fora
demitido pelo órgão tutor, ao protestar contra a gravação da novela
"Aritana" no Parque Nacional do Xingu, Paulo também foi demitido.
Os principais conflitos, contudo, localizam-se nas áreas de vanguarda da chamada "Amazônia legal", ora em torno dos Kulina e Kaxinauá, no estado do Acre, na fronteira com o Peru, ora com os Tiküna,
que vivem hoje importante processo de messianismo, na região do Alto
Solimões (veja-se, a respeito do primeiro caso, a reportagem de Genilson
Cezar, no Jornal de Debates, de 5 a 11 de abril de 1976; sobre os Tiküna, pode-se consultar o livro de Ari Pedro Oro, "Tiküna: vida ou morte", EST-Vozes, 1978). Neste último caso, a presença do paulista José
Francisco da Cruz, aceito entre os índios como espécie de profeta, revitalizou aquele grupo, e ainda que esteja surgindo uma miscigenação discutível, permitiu a sua sobrevivência, levando inclusive a FUNAI a ter
uma maior presença na área, mediante projetos econômicos aU implantados, até mesmo através do "campus" avançado da PUC do Rio .Grande do Sul.
Bem pior é a situação dos Y81).0mani, por exemplo, em Roraima,
administrado como território federal, pelo brigadeiro Ottomar de Souza
Pinto, apontado ao Papa João Paulo II como um dos dez maiores inimigos dos índios (ver a respeito o capítulo sobre a Igreja). Nas fronteiras
com a Venezuela, encontram-se algumas das maiores reservas de ouro
do mundo, segundo se calcula, além de outros minerais, especialmente
na reserva florestal de Parima. Cláudia Andujar, fotógrafa profissional
que há longos anos freqüenta aquela região, iniciou um movimento, hoje
internacional, na tentativa de criação de um Parque Nacional para os
Yanomani, mas a FUNAI trata de bloquear o projeto, dividindo o parque projetado em inúmeras re~rvas, distantes entre si, de tal maneira
a permitir a entrada de intru.sos nos territórios pretensamente nio
usados pelos índios. O assunto foi inclusive abordado no IV Tribunal
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Ru~ell,

em que o Brasil foi condenado (ver capítulo específico a respeito e o anexo respectivo). A situação é precária também para os Makuxi,
da mesma regiã'o, o que levou o cacique Terêncio Luís Silva, o mesmo
que conversou com o Papa Paulo II, a publicar uma "Carta aberta das
Nações indígenas de Roraima", em dezembro do ano passado, através
do jornal Porantim daquele mês, em que se lê, dentre outras coisas:
"Aqui em Roraima continua o problema de terra com os fazendeiros, a maior parte dos parentes sofrem prejuízos causados pelo gado
do branco, pouco nos importa se o branco cria ou não, pode criar, mas
não no meio dos índios, no campo dos índios, na roça dos índios. Queremos que cuidem de suas criações mais longe, isto é, afastado dos índios. Eu que visito outras comunidades vejo que o problema é um só.
Todos (fazendeiros) falam de igualdade, mas para mim igualdade
é viver igual, ter o mesmo direito de viver, direito de viver no seu terreno próprio, assim que eu entendo".
E conclui a carta: "Falaram também que eu não podia chamar de
Nações Indígenas, porque os indígenas não são Nações, falaram que Nação é todo o Brasil e todos os brasileiros - brancos, pretos, índios. Será
que antes de descobrirem a nossa terra aqui, não éramos uma Nação?
Será que só depois que formamos uma Nação?"
E enquanto se organiza em todo o mundo uma ação em defesa
daqueles índios, permanecem as dúvidas em torno da ação da FUNAI e
da administração federal do território, além de alguns de seus mais conhecidos. políticos, como o fazendeiro Epitácio Lucena, ou o fazendeiro
Júlio Martins, sobre quem pesam acusações graves de apropriação indébita de terras indígenas, conforme o jornal Porantim de janeiro-fevereiro de 1980, enquanto o administrador nomeado prefere colocar a culpa
na ausência da FUNAI, conforme o Co"eio do Povo de 25 de fevereiro
de 1981.
O norte, contudo, vive outros dois grandes dramas, o dos SateréMawé e o dos Apurinã.
No Baixo Amazonas, na localidade de Barreirinha, os índios Sateré-Mawé sofrem múltiplos assédios: a estrada Maués-Itaituba, as fazendas de gado, as pesquisas da Petrobrás e a própria prefeitura de Barreirinha, que busca pedras para o calçamento da cidade justamente nas
terras indígenas. Com 640 mil hectares demarcados em terras de sua
propriedade, eles enfrentam o perigo da construção da estrada Mauésltaituba, que atravessaria onze de suas aldeias, segundo se sabe, embora
os políticos da região minorem a situação, falando apenas em duas delas. Bastante organizados, aqueles índios elegeram em maio de 1980
seus novos caciques {são cerca de quinhentos índios, pelo menos), ao
mesmo tempo em que firmaram suas posições sobre as terras e seu fu.
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turo. No entanto, naquele mesmo mês o Departamento Estadual de
Rodagem do Amazonas iniciava o desmatamento de parte da reserva,
para a construção da estrada, conforme o jornal Porantim, n. 18, daquele mês, com pleno consentimento da FUNAI, através de seu delegado
regional, Kasuto Kavamata, abrangendo cerca de trezentos quilômetros
de extensão. A posição dos índios é expressa na frase de um dos caciques, Flávio, que afirmou: "Nosso banco é o nosso mato, nosso mercado é o nosso rio,,.
A outra situação grave é a dos índios Apurinã, na região de Boca
do Acre . Às margens da BR 317, que liga Rio Branco a Boca do Acre,
a FUNAI demarcou, numa faixa estreitíssima, uma área de oficialmente
18.700 hectares. Contudo, sua forma curiosa (uma faixa estreita de terra que corre paralelamente à estrada, de um lado, e a um latifúndio do
outro, não alcançando por vezes mais que cinco quilômetros de largura)
evidencia não possuir a área as dimensões oficialmente garantidas, conforme denúncia de um funcionário da própria FUNAI, criador e administrador do Posto Indígena de Boca do Acre, em entrevista ao jornal
Porantim , n. 15, e que por isso mesmo terminou demitido do órgão
federal.
A história é relativamente simples: a BR 317 foi construída há
cerca de quinze anos. As áreas interditadas pelo governo federal afetaram a própria sobrevivência indígena. Enquanto isso, um grileiro, o fazendeiro João Sorbile, conseguiu apropriar-se de cerca de 345.000 hectares de terra, inclusive as do·s indígenas. A área indígena demarcada
não possui uma única nascente de rio, e assim, logo os problemas começaram: em 1979, foi a colheita de castanha, pretendida pelos índios no
outro lado da estrada, pois a antiga reivindicação dos Apurinã é de que
aquela área também seja identificada como de sua propriedade, pois,
além da flora, possui nascentes 4e alguns igarapés. Houve choques com
"proprietários" das terras, com a participação da própria polícia federal, sem que a FUNAI nada fizesse para resolver concretamente o problema.
Ocorre que esta área, antigamente pertencente aos Apurinã e grilada por João Sorbile, foi rapidamente revendida por ele a colonos
oriundos do sul, e que possuem também escassos pertences. Como
existem papéis que legalizam a posse da terra, o conflito estava, evidentemente, formado. Em março de 1980, cerca de seiscentos colonos entraram em choque com os índios, na altura do quilômetro 45 da estrada, pois, possuindo plantações de café, iriam começar a colheita, quando
os índios resolveram interditá-la. A situação ficou bastante tensa, com o
acirramento dos ânimos por parte do prefeito de Boca do Acre, Waldir
d'Ávila, representante de João Sorbile, segundo o jornal Porantim de
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abril de 1980, e quatro caciques Apurinã foram a Brasília tentar resolver a situação. A FUNAI enviou para a área Apoena Meireles (o mesmo
que aceitou substituir Olympio Serra na direção do Parque Nacional
do Xingu, embora rejeitado oficialmente pelos índios) e este deveria
reunir-se com os índios e mais representantes dos posseifC!S, através
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco. Apoena Meireles,
contudo, ao invés de apoiar uma proposta de paz dos índios que exigiam nova demarcação de terras, permitiam a colheita do café e proibiam roças naquela área, avisou aos colonos que estes deveriam deixar
as terras em seis meses, e a tensão se ampliou muito mais. No entanto,
entidades ligadas à causa indígena, e mesmo os representantes do Sindicato Rural e da Contag, não desistiram do debate, e aproveitando a
Semana do Índio daquele ano, trataram de organizar um "Comitê de
Diálogo (ndio-posseiro", evitando o choque armado a que os Apurinã
haviam voltado dispostos a enfrentar, em defesa de seus interesses. E
apesar de provocações diversas de fazendeiros da área, os Apurinã alcançaram vitória importante: uma carta, escrita à FUNAI a 22 de abril,
exigindo a presença de um topógrafo e de um antropólogo, inclusive
citando quem deveria ser enviado e lembrando o Estatuto do fndio, teve
uma resposta prática do órgão tutelar dos índios; no final daquele mesmo mês, a FUNAI enviava à área os técnicos pedidos, Reinaldo Florindo e Ezequias Heringer, e, atendendo à ameaça dos índios, deixava de
enviar Apoena Meireles, sobre cuja cabeça pesava o perigo de ser inclusive morto pelos indígenas caso aparecesse na região, devido aos problemas anteriores por ele provocados. A situação ainda não está totalmente
resolvida, hoje em dia, mas sem dúvida alguma melhorou bastante, pois
em setembro de 1981 a FUNAI baixou portaria ratificando a posse legal
de 17.500 hectares de terras, conforme noticiou o Diário Popular, de
Sã9 Paulo.

Mato Grosso
No estado do Mato Grosso os índios enfrentam problemas semelhantes . .O mais recente é vivido pelo grupo Tapirapé. Este grupo, em
1952, era constituído apenas de cerca de cinqüenta indivíduos, e suas
mulheres tomavam chás vegetais esterilizantes para impedir que os fi.
lhos viessem a passar os mesmos trabalhos que os adultos conheciam.
Tal era o estado de desespero do grupo, situado a nordeste do Mato
Grosso do Norte, até a chegada das Irmlzinhas do Menino Jesus, uma
ordem missionária que se ocupou da recuperação daquela nação. O grupo recuperou boa parte de sua identidade cultural, e conseqüentemente
voltou a experimentar a natalidade, constituindo-se hoje em 180 indivíduos, segundo o jornal Porantim de setembro de 1981. No entanto, seu
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maior desafio iniciou-se em 1966, quando foi instalada em sua área tradicional a Fazenda Tapiraguaia, do grupo paulista Medeiros-Carneiro,
com sede construída a vinte quilômetros da sede da aldeia. Um ano depois, a fazenda tentou confinar os índios, com a conivência do então
ainda Serviço de Proteção ao lndio, mas a reação não se fez esperar. A
luta dos Tapirapé foi então iniciada, e. a partir de 1975 os conflitos se
intensificaram, levando a FUNAI - que sempre buscou garantir os interesses da fazenda, um dos maiores blocos latifundiários da região - a
uma primeira demarcação, em tomo de 1978. Contudo, ao mesmo
tempo em que demarcava, a FUNAI não se preocupou em retirar posseiros que ficaram residindo dentro da área delimitada para os índios.
No início de 1981, correm boatos de que a FUNAI entregaria uma extensa área, extremamente útil para pastos, à fazenda. Os índios reagem
de imediato, matando algumas reses da Tapiraguaia. Um encontro em
Brasília segue-se ao fato, com os índios se comprometendo a aguardar
a nova demarcação até maio de 1982. A FUNAI, contudo, se apressa, e
entrega nova área aos Tapirapé, designando-a como área Karajá. Ocorre
que a estes índios Karajá, vizinhos dos Tapirapé, que são pescadores,
realmente a área pode servir, pois é completamente inundada, mas em
nada interessa aos Tapirapé. Na verdade, o que a FUNAI pretendia
com esta demarcação, feita inclusive com área mais extensa do que a
pedida pelos índios, mas fora da localização pretendida por eles, era
afastá-los da área de verdadeiro interesse do grupo econômico que .domina a fazenda Tapiraguaia. Os representantes da fazenda acusam as
religiosas de instigarem os índios contra os posseiros, que até o momento não foram retirados dos pastos, o que fatalmente ocorrerá no momento em que os índios deles abrirem mão, pois, na verdade, os posseiros
são usados como cabeça-de-ponte pela fazenda. E enquanto novos encontros dos representantes dos índios se sucedem com os "coronéis" da
FUNAI, várias entidades, dentre as quais a Sociedade Brasileira de
Antropologia, denunciam a situação à opinião pública, conforme o
jornal Movimento 326, de 28 de setembro de 1981, em torno da questão daquelas terras à beira do Araguaia.
A história dos Xavan te é mais longa. O antropólogo inglês David
Maybury-Lewis, em seu livro "Akwê-Shavante Society", que temos
usado (ver capítulo sobre as origens de Mário J uruna e os Xavante),
afirma, em certo momento: "Land speculation is, however, the major
economic activity of the state, and the rights of the Indians are difficult
to protect against powerful economic interests" (p. 7). Mostra o cientista que o governo e as várias assembléias legislativas do Mato Grosso, a
partir dos anos 50, valeram-se das chamadas terras devolutas, graças à
inoperância do então Serviço de Proteção ao (ndio, para desenvolverem
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verdadeira espoliação aos índios. Maybury-Lewis reconhece, por exemplo, que em conseqüência desta situação, embora os Xavante dominem
de fato boa parte dos territórios do norte do estado, não os possuíam
juridicamente. O mesmo problema, aliás, enfrentado pelos Karajá e Tapirapé, anteriormente citados. O governo federal chegou a criar o Parque Nacional do Xingu, do qual nos ocuparemos a seguir, que se estende por boa área do Mato Grosso e do Pará, principalmente, e embora para ali tenha transferido diversos grupos, como recentemente os
Krenakarore e os Txucarramãe, nem todos aceitam tais transferências.
Há ainda os casos recentes dos Kaiowá e dos Nambikwara, de que também nos ocuparemos a seguir, fazendo com que toda aquela região tenha-se transformado, ao longo de décadas - inclusive pela omissão das
autoridades, que jamais resolvem os litígios - na mais problemática do
país, pelas dimensões dos territórios abrangidos e pelos interesses em
jogo, tanto políticos quanto econômicos, gerando descontentamento
tanto por parte de posseiros quanto de índios e fazendeiros. Um seu
representante, aliás, ligado ao mais trágico episódio em tomo dos Xavante e Boróro , que foi o múltiplo assassinato do Merure, em 1976, é
José Mário Guedes Miguez, irmão de José Antonio, sobre quem pesam
acusações de autor intelectual da chacina. José Mário, advogado, publicou recentemente sua versão dos fatos, no livro intitulado "Chacina do
Merure - a verdade dos Fatos" (Editora A Gazeta Maçônica, São Paulo). Deixando-se de lado a sua perspectiva, que podemos comentar
adiante, vale a pena transcrever de seu trabalho duas passagens. Na primeira, diz ele: ''Hoje Mato Grosso é, no campo fundiário, autêntica colcha de retalhos: 42% de seu território constituem reserva do INCRA;
12% área de Segurança Nacional; 12% são reservas indígenas, restando
ao domínio estatal apenas 34% de um território de 881.000 quilômetros quadrados" (p. 15). Se os dados são verdadeiros, sua interpretação
não o é, pois os 42% do INCRA evidentemente não têm sido usados
para fixação de posseiros ou sem-terra, portanto em projetos minifundiários, mas abrigam, sim, os grandes latifúndios. Este fato eu .já havia
observado ao olhar um mapa do município de Barra do Garças, cognominada como ''Capital das Agropecuárias" e o maior município doestado, e verificara aquilo que também o jornalista Luiz Salgado Ribeiro,
enviado especial de O Estado de São Paulo, em matéria de 14 de setembro de 1973, observou: "parece a planta de um loteamento ou uma cidade. Está dividido em mais de três mil quadrinhos, retângulos, triângulos ou trapézios. Em cada um deles o nome de um proprietário. A maior
parte das terras nunca foi pisada por um civilizado, mas já tem donos com títulos de propriedade e escritura passada em cartório - há mais de
10 ou 20 anos".
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O jornalista indica que, a partir de 1950, o governo estadual iniciou
a doação das chamadas terras devolutas. Na verdade, a chegada do homem branco à região inicia-se em torno de 1920, mas serão os grandes
grupos que criarão os futuros problemas, através da espoliação constante das terras indígenas de fato. O processo é simples: falsificação de
documentos, mediante conivência dos donos de cartórios. Um dos mais
acusados é o hoje senador Valdon Varjão, ex-prefeito de Barra do Garças em duas ocasiões, ex-deputado e dono de um dos cartórios da cidade.
O mesmo José Mário, em outra passagem do livro, pretende mostrar que os índios Xavante, em suas seis aldeias (Areões, Parabubure,
Pimentel Barbosa, São Marcos, Merure e Sangradouro), dominam uma
área de mais de dez mil quilômetros quadrados, ou seja, 13% do município, e que a reserva dos' Tapirapé e mais a parte do Parque Nacional
do Xingu que entra no município, dobraria a percentagem (p. 180).
Com a única exceção do Parque Nacional do Xingu, que ao menos nesta
área tem sido realmente respeitado, sabe-se, no entanto, que este território aparece como indígena apenas no papel oficial, pois na prática
tem sido constantemente ocupado tanto por posseiros, usados como
pontas-de-lança dos fazendeiros, como por grandes proprietários. E é
esta situação de fato que tem tornado explosiva toda aquela região,
fazendo com que periodicamente os índios movimentem-se para reivindicar direitos.
Um dos primeiros episódios recentes ocorre em 1973. Durante
todo aquele ano, os Xavante , liderados ora por Apoena, ora por Tsudzawere (Aniceto), Wadzawé (José) e Juruna (Mário) - cuja liderança então se iniciava - começam a organizar-se no sentido de pressionar a
FUNAI a concluir as demarcações das reservas. Os fazendeiros, por seu
lado, mostrando papéis que legalizam suas propriedades, resistem à
demarcação. E enquanto os índios, em agosto daquele ano, por exemplo, não permitem que os agrimensores contratados pela FUNAI se retirem da região, embora o Ministro do Interior da época, o então Coronel
Costa Cavalcanti, pretenda suspendê-las, os fazendeiros também ameaçam os agrimensores, dizendo que não deixarão o local. A situação
piora na semana seguinte, quando outras lideranças resolvem elas próprias providenciar estas demarcações. A reação dos fazendeiros centraliza-se na figura de Otac11io José dos Santos, que, enviando a família a
Cuiabá, congrega em sua propriedade fazendeiros descontentes e chega
mesmo a construir dois pequenos canhões. Ocorre que o decreto então
publicado pela presidência da República expulsava a todos os proprietários; alguns até com trinta anos de presença na região, sem qualquer
indenizaÇão. Na época, o deputado Gastão Müller levou a questão ao
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governo federal, lembrando que os fazendeiros adquiriram aquelas terras do governo estadual, e se quisessem, já teriam destruído os índios,
pois estes, embora possuam armas automáticas, só as usam na caça, fazendo guerra annados unicamente de arcos, flechas e lanças, sendo pois
facilmente derrotáveis.
·
O jornalista Luiz Salgado Ribeiro, em matéria publicada no jornal
O Estado de São Paulo, de 14 de setembro de 1973, caracterizava sinteticamente a questfo: "De um lado, mil e oitocentos índios - fortes e
saudáveis - vivendo livremente em hannonia com a natureza. De outro,
milhares de peões - subnutridos e doentes - trabalhando num regime
de semi-escravidão, na derrubada das matas para a fonnação de pastagens. No meio, uma imaginária linha de fronteira cada vez mais desrespeitada".
A FUNAI era obrigada a agir com certa cautela: enquanto em re·
servas como Areões e Pimentel Barbosa as demarcações eram facilitadas
pelos brancos, já em São Marcos e Sangradouro, mais próximas a Barra
do Garças, a resistência era maior. De qualquer maneira, a 19 de outubro daquele ano, o Ministério do Interior reiniciava as demarcações
enquanto o Cacique Apoena e seu filho Warodi, que mais tarde o substituiria, com sua morte, iam a Brasília apelar diretamente ao então Presi•
dente Médici para que efetivamente isso ocorresse. Os fazendeiros, em
sua defesa, ora acusam os padres salesianos de terem usurpado as·terras
indígenas, ora de instigarem-nos contra os brancos, enquanto os próprios religiosos pennanecem em terras que por direito seriam dos índios.
Efetivamente, pode-se dizer que em parte desta região os índios
chegaram recentemente , em torno dos anos 50. No entanto, o que os
fazendeiros não contam é que logo no início do século, outros índios,
especialmente Boróro e grupos pioneiros de Xavante, também aí viviam,
tanto que provocaram a presença do então SPI na região, sem que se
conseguisse atraí-los.
De qualquer fonna, no dia 25 de outubro de 1973, o Jornal do
Brasil anunciava que agentes da Polícia Federal haviam-se deslocado
para a reserva de Sangradouro, para garantir as demarcações, pois novas
ameaças contra os agrimensores estavam sendo feitas pelos fazendeiros.
E enquanto crescia a irritação dos índios, a FUNAI negava qualquer situação de emergência na área, providenciando levantamento de benfeitorias construídas pelos fazendeiros para eventuais indenizações, conforme ainda o mesmo jornal, agora de 31 de outubro.
A descoberta de armamento pesado para enfrentamento dos índios, em novembro daquele ano, começa a confirmar a liderança emergente de Mário Juruna, segundo se depreende de extensa reportagem
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publicada por Henrique Gonzaga J unior, no Jornal do Brasil de 3 de
novembro. É do jornalista, provavelmente, o primeiro retrato público
de Mário, feito nestes termos: "Não aparenta mais que 25 anos e seu
raciocínio é rápido para um índio que lida com a lógica estranha dos
civilizados. Aprendeu português com os religiosos da missão salesiana
que estão ali desde o início do século e assistiram à chegada dos Xavante a esta terra por volta de 1956. Indagado se está satisfeito com o traçado da reserva, definido em decreto presidencial do ano passado, o
índio responde ligeiro : - Satisfeito com que reserva? Só existe no papel. Não posso estar satisfeito com o que não conheço. Quem está nessas terras não sou eu mas os civilizados".
A resistência dos fazendeiros se faz também de maneira pouco
convencional, através de mentiras ditas aos índios. O mesmo jornalista,
em despacho publicado no dia 4, conta que alguns índios chegaram a
ameaçar um dos agrimensores, Lucas Evangelista, que veio para a selva
com mulher e filhos, e que já demarcara 84 quilômetros, com a ajuda
de oito índios Xavante, quando o fazendeiro João Vilela conseguiu
convencer os índios de que a FUNAI estava demarcando para menos
as suas terras. Só a intervenção do salesiano Bartolomeu Giaccaria resolveu a situação, com o retomo da confiança recuperada por este sacerdote, que então estava há quinze anos entre os índios.
Mas o ano de 1973 terminaria com poucos progressos. Os jornais
continuaram publicando notícias da disposição dos Xavante irem à luta,
a FUNAI demarcando lentamente as terras, os fazendeiros resistindo e
os índios, apesar de tudo, demonstrando extrema paciência.
Os dois anos seguintes escassas soluções trariam à questão, o que
terminaria por gerar o que se denominou então a "Chacina do Merure."
Os irmãos Miguez adquiriram uma área de pouco mais de l. 200
hectares em maio de 1974, passando de imediato a desenvolver a propriedade, sendo que José Antonio inclusive fixou residência na fazenda.
No entanto, já no mesmo ano surgiram choques com os índios Xavante,
que na versão dos fazendeiros são instigados pelos padres salesianos,
cuja missão, na época, era dirigida pelo sacerdote alemão Rodolfo Lukenbeim.
Uma série de notificações da 5~ Ajudância da FUNAI em Aragarças (outro lado dos rios que dividem as duas cidades, isto é, Aragarças
e Barra do Garças) foi exarcerbando os ânimos do fazendeiro, que passou a organizar-se com outros companheiros. A reação se fazia também
de maneira oficial, através de documentos enviados, por exemplo, pela
Câmara ~unicipal da localidade de General Carneiro à própria FÚNAI,
ou da Câmara Municipal de Barra do Garças ao presidente da República.
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No entanto, a ambigüidade de atuação do órgão tutor dos índios permanecia, permitindo que os choques se tornassem iminentes. Os proprietários da fazenda chegaram mesmo a processar a missfo salesiana, no intuito de garantir seus direitos, ao mesmo tempo em que dirigiam correspondência ·ao comandante militar de Aragarças e ao Sindicato Rufai de
Barra do Garças. No ano ~eguinte, porém, alcançou-se um "tratado de
paz", firmado entre os fazendeiros, a missfo salesiana e os índios Boróro, a 25 de julho, quebrado, segundo os fazendeiros, logo depois, pelos
índios.
·
A retomada das demarcações das reservas, em 1976, piorou a situação. E no dia 14 de julho daquele ano, um bilhete de um dos fazendeiros, Nonato, dirigido ao Miguez (João Antonio), pedia que todos se
reunissem para o embargo das medições da reserva do Merure. No dia
seguinte, enfim, ocorreria o episódio da chacina. Embora João Antonio
tenha sido logo inocentado no primeiro julgamento, havido posteriormente aos fatos, parece ter sido ele, de certa maneira, o provocador do
episódio. Seja como for, a FUNAI fixou-se em um dos fazendeiros de
menos posses, João Marques de Oliveira, conhecido como "João Mineiro", que foi preso e sofreu diversos julgamentos, conseguindo livrar-se
das acusações apenas em setembro de 1981.
Em resumo, os episódios podem ser colocados num choque verbal
provocado, p~ovavelmente, pelos fazendeiros junto ao padre Rodolfo,
resultando numa provável resposta do religioso, que levou à afronta
armada. No choque, faleceram o sacerdote e o índio Boróro Simã'o Cristino, além do fazendeiro Aluísio Bispo, e sofreram ferimentos Lourenço
Rondon, José Rodrigues, Gabriel dos Santos e Tereza Rondon, todos
índios.
Enquanto quatorze acusados eram inocentados e soltos, apenas
João Mineiro e Manoel Borges da Silva, além de Bento Bispo, eram condenados, mas após diversos recursos interpostos pela FUNAI, através de
seus advogados, tentativas de desaforamento do processo realizado em
Barra do Garças para Cuiabá,jamais alcançado, todo o processo acabou
reduzi4o a nada, o que não pode causar estranheza a ninguém' se levarmos em conta que o próprio Secretário de Segurança estadual, desembargador Sávio Brandão de Lima, tem atacado constantemente os índios, motivando, inclusive, no ano de 1980, violenta reação de Mário
Juruna, publicada na imprensa de todo o país (ver, a respeito, o capítulo sobre Juruna).
O episódio teve tratamento desigual por parte da imprensa. Jornais regionais, como Alternativa, em abril de 1980, quando publicava
seu primeiro número, trazia matéria de capa em que acusava diretamente ao padre Rodolfo como culpado pelos episódios, em reportagem
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assinada pelo jornalista Ivaldo Lúcio, intitulada "A Arma do Padre que
virou mártir, não era o Crucifixo, era uma 'lugger"'. Este jornalista, hoje
sediado em Barra do Garças, e casado com uma das filhas do Senador
Valdon Varjão, é considerado por Mário Juruna como um dos maiores
amigos dos índios, e em diálogo conosco, disse ter mudado sua posição
sobre os índios após conhecer melhor a situação. Contudo, o mesmo
jornal, em sua terceira edição, não deixou de festejar a liberdade de
João Mineiro, e em sua edição n? 9, de 30 de abril de 1980, deu bom
espaço de divulgação ao livro de José Mário Miguez, embora não tenha
deixado de abrir amplos espaços aos pronunciamentos de Mário Juruna,
sempre que este pretende expor suas idéias.
A grande imprensa, em geral, abordou com certa simpatia a questão, dando destaque à versão das vítimas, corno O Estado de São Paulo
ou acompanhando de perto os vários lances dos múltiplos julgamentos,
como o Correio do Povo, a Folha de São Paulo, o Jornal de Brasília,
Jornal do Brasil e outros. Mas a decisão de inocência em torno dos incriminados não acalmou a situação, e enquanto os índios, ao longo dos
anos, mantêm seu posicionamento reivindicatório, os fazendeiros também têm se organizado. Por exemplo, o Secretário Roberto Cruz, do
Bem-Estar Social, originário da região, e o da Segurança Social, Sávio
Brandão de Lima, têm atacado sistematicamente a FUNAI. A própria
Câmara Municipal de Barra do Garças voltou à defesa dos fazendei'ros
da região, encaminhando documento, a 1? de março de 1980, ao Presidente da República, no sentido de criticar o órgão oficial e pedir garantias dos investimentos feitos pelos fazendeiros na região. A maior queixa, de modo geral, é o tratamento .discriminatório feito pela FUNAI,
que ora paga indenizações, ora nega-se a fazê-lo, expulsando pura e
simplesmente os proprietários de suas glebas.
A situação ainda hoje é tensa e encontra-se apenas parcialmente
resolvida. Tudo o que a FUNAI sabe pedir, através de seus presidentes,
é a paciência dos índios Xavante. Isto se pode ver da parte do General
Ismarth de Araújo, segundo noticiário do Correio do Povo, de 26 de
janeiro de 1979, do jornal Alternativa, de maio de 1980, que noticia
desejarem os Xavante recuperar parte do território do Rio das Mortes,
que efetivamente lhes pertence por tradição, pois ali possuem até mesmo alguns cemitérios, ou ainda do mesmo Co"eio do Povo quando
anuncia, em 11 de setembro de 1980, que a FUNAI gastará pouco
menos de um milhão e meio de cruzeiros para delimitar quinze reservas
indígenas, inclusive a de Parabubure, então a mais recente área de atrito
entre índios e fazendeiros. Esta área, que os Xavante pretendem ampliar
em suas dimensões, motivou novas discussões em outubro de 1980,
quando os índios denunciaram que as águas do córrego que dá nome à
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reserva haviam sido envenenadas. A FUNAI negou que seis crianças tivessem morrido na reserva, por este motivo, mediante uso de produtos
químicos derramados em suas águas pelos proprietários da Fazenda Xavantina, o que levou ao revide imediato do cacique Mário Juruna. Em
Brasília, na ocasião, Juruna declarava ao Jornal de Brasília e ao Correio
Brasiliense do dia 30 de outubro de 1980, que o Cacique Celestino
Tsererowo havia acusado diretamente ao diretor comercial da fazenda,
Mário Muradalha sobre o fato, e completou: "a FUNAI não está querendo tomar atitude mais séria contra os fazendeiros. Isso é um escândalo. A FUNAI está mentindo. A FUNAI quer tapar a verdade. Isso é um
. ,,
cnme .
Além das seis crianças mortas, trinta adultos tiveram que ser hospitalizados em Aragarças, na Casa do Índio que a FUNAI mantém naquela localidade.
O ano de 1981 passou ainda com problemas: em maio, por exem·
pio, Mário Juruna anunciava sua disposição de desencadear um amplo
movimento dos Xavante caso os policiais federais interviessem na aldeia
de Sangradouro, para a qual os índios reivindicavam mais 36 mil hectares naquele momento . .A situação de Parabubure permanece inalterada,
em sua reivindicação de ampliação de área, e, de modo geral, são estas
indefinições da FUNAI que causam fatos corno os que, recentemente,
explodiram em Gorotire.

Xingu
O Parque Nacional do Xingu foi criado sob pressão de antropólogos, a 14 de abril de 1961, pelo decreto 50.445, do presidente Jãnio
Quadros. É um polígono irregular de 22 mil quilômetros quadrados, entregue inicialmente à direção dos irmãos Villas Boas, sem que, porém, se
providenciasse nas demarcações necessárias e retiradas de posseiros
brancos ou empresas ali sediadas.
Corno conseqüência, nova série de pressões, desta vez dos fazendeiros, levou o então presidente Costa e Silva a diminuir a área do Parque, por novo decreto, a 6 de agosto de 1968,e que recebeu on? 63.082.
O decreto reconhecia, porém,_ o direito dos índios numa área de 40 quilôrnetros em torno dos leitos dos rios, e determinava novamente a evacuação dos fazendeiros, o que ainda desta vez não foi feito.
A alteração do traçado da BR-080, que inicialmente passava longe
da área do Parque, foi determinada pelo Ministro dos Transportes,, no
Governo Médici, fazendo com que a Nação Txucarrarnãe ficasse isolada
do outro lado da estrada, seguindo-se novo decreto, a 13 de julho de
1971, sob n? 68.909, que excluía definitivamente aquela área do Parque e determinava a transferência dos índios para dentro do Parque,
99

em outra área, sem qualquer consideração por seus territórios tribais.
No entanto, o decreto não encerrava a questão, pois permitia a presença
dos índios na região enquanto eles a habitassem em caráter permanente,
o que tem valido_a resistência que, desde então, o grupo desenvolve.
Em 1976, quando Olympio Serra era diretor do Parque, e este já
completava quinze anos de existência legal, verificava-se a inexistência
de qualquer demarcação. Assim, a administração do Parque concentrouse nesta tarefa, mas foi surpreendida com a descoberta de uma demarcação semi-sigilosa realizada entre 1973 e 1974, que entregava a uma série
de fazendas da região pelo menos uma faixa de quilômetros da reserva.
E ao final do Governo Médici, a demarcação começava a excluir a terra
dos Txucarramãe.
A situação do Parque hoje em dia é crítica: a FAB mantém um
campo de pouso, chamado Jacaré, entre Cachimbo e Xavantina, que era
antigamente necessário para reabastecimento de aviões, mas hoje tecnicamente dispensável. Contudo, a FAB usa a área como fazenda pecuária, sem qualquer pagamento à FUNAI, além de fazer exploração da
madeira da região, também sem qualquer ressarcimento aos índios. A
área aproximada de 22 mil quilômetros (oficiais), do Parque, reúne cerca de dois mil índios, das nações Aweti, Kamaiurá, Kalapalo, Kuikurú,
Matipú, Nafukwá, Mehinapu, Waurá e Yawalapiti, no chamado Alto
Xingu ; os Txukarramãe, Suiá, Krenakarore, Kaiabi, Juruna, Txicão e
Trumai, no norte. O Parque foi transformado, ao longo dos anos, em
um símbolo indígena brasileiro, intimamente ligado a uma espécie de
mitologia que se criou em torno dos Irmãos Villas Boas, até a crise de
1978, quando da demissão de Olympio Serra e sua substituição por
Apoena Meireles. Os índios, que sempre seguiram fielmente as sugestões
dos famosos irmãos sertanistas, mesmo após estes se terem aposentado
- pois nunca deixaram de freqüentar o Parque, com o qual mantêm
vínculos comerciais para as lojas de artesanato, especialmente em São
Paulo ou para produção de livros, discos e outros produtos da chamada
indústria cultural que se espalha por todo o mundo - pela primeira
vez se rebelaram contra a FUNAI, exigindo a volta de Olympio Serra.
Foi a primeira denúncia clara da falha da política paternalista criada
pelos Irmãos Villas Boas no Parque, e mantida pelo interesse da FUNAI.
Junto à BR-080, nada mais nada menos que vinte e duas fazendas infiltraram-se nas terras dos Txucarramãe, levando a uma violenta reação
por parte dos índios chefiados pelos caciques Raoni, Aruiavi e Mekaronty. O ataque não foi realizado apenas pelos Txukarramãe, mas por índios Trumai, Juruna, Suiá, Kayabi e Krenakarore, no dia 8 de agosto de
1980, resultando na morte de onze peões que, a preço de fome, trabalhavam em desmatamentos para a fazenda São Luís, de Luís Carlos de
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Souza Lima, que não pela primeira vez provocava choques com os índios, enviando empregados seus a áreas sabidamente indígenas, sem sequer avisar-lhes do perigo que corriam.
O massacre ocorreu com a participação de 91 índios que, agastados com os desmandos do fazendeiro, descarregaram em quem mais à
mão se encontrava - os trabalhadores - sua justificada ira. A reação
imediata da FUNAI, através do Ministro do Interior, foi fazer um desvio
na BR-080, aliás, desativada desde março de 1979, quando alguns ataques esporádicos haviam ocorrido. A estrada seria desviada 330 quilômetros para baixo, na sua ligação entre Barra do Garças e a rodovia
Cuiabá-Santarém, e criar-se-ia uma faixa neutra de quinze quilômetros
entre índios e fazendeiros, entregue à jurisdição do IBDF, que ali criaria
uma reserva florestal. Porém, os fazendeiros não aceitaram, e o próprio
Cacique Raoni não tem posição certa a respeito, preocupado, como diz,
com seus parentes, os Mekranotire, que vivem justamente mais abaixo,
na Cachoeira Von Martius, no Rio Xingu.
Esta solução intermediária, que acabou inviável, aliás, só surgiu
depois de sérias discussões entre o Coronel Nobre da Veiga, então presidente da FUNAI, e os caciques envolvidos. O jornal Porantim de setembro de 1980, por exemplo, reproduz parte do diálogo entre o Cacique
Trumai Aruiavi e o presidente da FUNAI, no dia 13 de agosto, que
teria ocorrido mais ou menos assim:
"Nobre da Veiga - Você não podia ter participado disto. Você é
funcionário da FUNAI. Comporte-se como funcionário.
Aruiavi - Eu participei. Eu sou índio. Eu sou Trumai.
Nobre da Veiga (colérico, gritando) - Você é funcionário da FUNAI. Fun-ci~ná-rio (separando as sílabas).
Aruiavi (colérico, gritando) - Eu sou índio. Eu sou Trumai.
Nobre da Veiga (possesso) - Você vai ser demitido.
Aruiavi (firme) - Pode demitir. Mas eu não posso ver a terra do
meu povo sendo invadida e ficar de braço cruzado".
A intervenção, igualmente colérica e aos gritos, de Raoni acalmou
a situação, permitindo a continuação da reunião, que, afinal, chegava
apenas a promessas da FUNAI que não satisfaziam a ninguém, pois os
índios reivindicam a faixa dos quarenta quilômetros estabelecidos no
decreto, e a FUNAI fala apenas em vinte quilômetros. Para Mekaronty,
sobrinho de Raoni, se a situação não se resolver podem ocorrer novos
choques: "O pessoal tamos prontos prá enfrentar os fazendeiros. Meu
tio disse que vai lutar até morrer, se for preciso, mesmo que a FUNAI
não resolva, mas ele vai lutar. Aí, se ele morrer, se a gente morrer, os
fazendeiros podem tomar conta da terra. Enquanto a gente tiver vivo, a
gente vai lutar" .
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Raoni parece menos esperançado, e embora permaneça usando o
batoque, que em sua língua é o "akokakô", uso abandonado pelos jovens, indagado pelos jornalistas, limitou-se a comentar: "Acho que os
brancos deviam logo matar todo o mundo e pegar as nossas terras".
Menos de um mês após estes fatos, nova chacina ocorria em área
próxima a dos Gorotire-Kayapó, resultando na matança de vinte pessoas
brancas, inclusive mulheres e crianças. Ocorre que, levados por boatos de
que mais de mil peões da Fazenda Espadilha estavam desmatando areserva, no dia 1? de setembro, 105 jovens guerreiros Gorotire foram até
a área do Rio Fresco verificar a situação. Lá, após um confronto verbal
com o capataz da fazenda, que chefiava os trabalhos, os índios atacaram
violentamente.
Mais de vinte mil índios existiam no século passado, atualmente
reduzidos a pouco mais de dois mil, rodeados em suas áreas, previstas
desde o tempo de Jânio Quadros e sem qualquer demarcação até hoje,
por fazendas multinacionais e de grandes grupos brasileiros, todas munidas de certidões negativas de presença indígena, fornecidas pela própria FUNAI. Parentes próximos, pois todos pertencem ao grupo Kayapó, os grup~s que atacaram no Parque do Xingue depois em Gorotire
também ligam-se aos Xicrim, que na mesma época atacaram a Fazenda
Japonesa, abrindo caminho para os choques em Ourém, que já mencionamos anteriormente neste mesmo capítulo. Mas nem assim a FUNAI
concluiu, até hoje, estas demarcações.

Outros exemplos
O exame parcial destas questões, que estamos fazendo, pode ser
ampliado com os casos dos Kaiowá e dos Nambikwara.
O povo Kaiowá é formado por cerca de onze mil índios, segundo
o jornal Porantim, de abril de 1980, espalhados por todo o Mato Grosso, e sem qualquer área demarcada pela FUNAI. Sua maior reserva é a
de Dourados, região que freqüentam com bem maior antecedência que
os homens brancos. Mas daí foram parcialmente transferidos pelos
administradores da Fazenda Maciel-Cue, da Companhia Mate Laranjeiras, para outras áreas, de onde voltaram, porém. Assim, sucessivamente,
a 3 de outubro e a 8 de outubro de 1978, novos grupos destes índios,
desta vez com o conhecimento da FUNAI, foram embarcados em caminhões de transporte de gado, e levados até a Serra da Bodoquena, onde
vivem os Kadiwéu. A denúncia foi feita, simultaneamente, na época,
pelo Bispo de Dourados, do Mato Grosso, onde ocorreram os fatos,
Dom Teodardo Leitz, e pelo grupo de etnólogos da UNICAMP, em São
Paulo. Não contentes com isto, os donos da fazenda passaram a ameaçar
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de morte os líderes indígenas, que ao longo dos anos insistem em permanecer no local. E em fins de 1980, a FUNAI fez novas transferências,
desta vez em favor da Fazenda Paraguassu, recebendo quinhentos mil
cruzeiros dos proprietários da Fazenda e confinando os índios na
grande reserva de Dourados, terminando assim por dizimar o grupo.
Este fato apenas consumou a expropriação que o órgão tutelar vinha
fazendo destes índios, explorando os parcos elementos remanescentes
de sua flora, o que levou Mário Juruna, em novembro de 1979, após
visitar a região, a escrever wna carta em que pedia pelos Kaiowá:
"Eles vivem preso que nem gado em piquete; na entrada da fazenda o gerente colocou cadeado, assim ninguém pode visitar índio,
nem a FUNAI, nem pessoal da Igreja, nem imprensa, assim ninguém vê
que índio tá vivendo como verdadeiro escravo.(...) Dá vergonha de ver
o tamanho da reserva que parece um quintal, pior que quintal, parece
um piquete de ajuntar gado, que tem cadeado na porteira para ninguém
visitar índio e ver sofrimento de índio ...
Depois fui visitar mais índios Kaiowá que mora na terra ocupada
pela Fazenda Paraguassu, e fiquei mais triste, com dor no coração de ver
bastante famílias de índios vivendo pela beira das estradas nas terras
da fazenda, que nem escravos, morando com as crianças em barraquinhas coberta de capim, com plástico preto que nem mendigo favelado
que eu vi em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Os coitados não pode fazer roça que fazendeiro vem e toca eles da
fazenda, então eles ficam morando no meio do pasto misturado com o
gado. Parece,.que o índio que é o primeiro habitante do Brasil, o verdadeiro dono da terra, está vivendo que nem posseiro no Mato Grosso do
Sul. ( ... ) O governo e a FUNAI precisa dar reserva grande para os índios Kaiowá, que tem mais de mil índios trabalhando que nem escravo
nas fazendas sem ganhar, sem ter terra deles, sem aldeia, vivendo em
barraco. O governo precisa acabar com isso, que é vergonha para o país,
e dar terra para os índios Kaiowá".
- O governo, contudo, nem te ligo. Nem a FUNAI.
A situação Nambikwara também é terrível. O jornal Porantim, de
maio de 1980, noticiava o uso do chamado "desfolhante verde", fabricado pela Dow Chemical sob o nome de "Tordon", e usado pelos soldados norte-americanos no Vietname, nas áreas de fazendas existentes
no território Nambikwara, por onde passa o traçado modificado da
BR 364, que liga Cuiabá a Porto Velho. A área, situada a noroeste do
Mato Grosso e sul de Rondônia, tem dimensões aproximadas de cinqüenta mil quilômetros quadrados e era ocupada, no início do século,
por cerca de dez mil índios, hoje reduzidos a pouco mais de 570 indivíduos.
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O novo traçado da estrada, quando de seu próximo asfaltamento,
ao invés de passar pelo Vale do Guarapó, beneficiando pequenas propriedades rurais, foi desviado para o Vale do Guaraporé, beneficiando
grandes latifúndios, e invadindo as reservas dos índios Nambikwara. A
obra conta com o financiamento do Banco Mundial, e seu novo traçado
atende ao interesse de cerca de vinte e poucas fazendas instaladas na
região, em detrimento dos interesses dos grupos Latundê, Mamaendê,
Negarotê e Sabanê, dos Nambikwara do norte, e dos Hahaintesu, Alantesu, Waiksu, Alakatesu, Wasusu, Sararé e Halotesu, dos Nambikwara do
sul. Estes foram os primeiros a reagir, expulsando a golpes de borduna,
no dia 22 de abril de 1980, os topógrafos da companhia Euller, que
iniciavam os levantamentos da região.
A reserva Nambikwara fora criada em 1968, pelo decreto 63.368,
que, porém, reconhecia apenas quinze por cento das áreas daqueles grupos, as piores possíveis. A FUNAI buscou corrigir parcialmente o erro
em 1973, pelo decreto 73.221, ampliando a área e tentando levar para
ela os vários grupos, ·situação que fracassa ao final de um ano. A partir
de então, a FUNAI pouco mais faz. Apesar do Conselho lndigenista do
órgão ter proposto a interdição das fazendas, juridicamente, a FUNAI
não segue o conselho, terminando por intentar a demarcação de áreas
mínimas de sobrevivência dos indígenas, o que nem assim alcança, ante
a pressão dos grupos econômicos que ali se concentram, dentre os quais
o Banco Safra, Rádio Bandeirantes, Grupo ltamarati, Cofap e outros.
O mais notável, porém, é a denúncia que ainda o jornal Porantim, em
outubro de 1981, realiza: numa reportagem de Lúcia César Tadeu, citase que o próprio Ministro do Planejamento, Delfim Neto, a exemplo do
que fez na área da reserva Xavante de Sangradouro, próximo a Barra do
Garças, está realizando investimentos na regiã<>, adquirindo a fazenda
Giro Morimoto, por quatro milhões de cruzeiros, quando a avaliação do
próprio dono não ia além da metade deste preço! O caso foi levado ao
IV Tribunal Russell (ver capítulo respectivo).
Aí temos, pois, em resumo, alguns casos principais (e quantos, o
leitor bem o vê) envolvendo a questão de terras indígenas. Aliás, a jornalista Memélia Moreira, que cobre o setor, em Brasília, em matéria
assinada no Co"eio do Povo, de 3 de fevereiro de 1980, citava, além
destas, situações de tensão entre os Suruí de Rondônia; os Kiriri de
.Mirandela, na Bahia; os Wru-eu-wau-wau de Rondônia; os Arara do Pará.; os Waimiri-Atroari de Roraima e Amazonas; Mayoruna no Solimões;
além de focos menores.
E a FUNAI? Segundo o mesmo Co"eio do Povo, de 17 de janeiro
de 1981, no ano anterior haviam sido aplicados 4 7 milhões de cruzeiros
na demarcação de mais de um milhão de hectares de terras indígenas.
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O Ministro do Interior, Mário Andreazza, havia declarado, em janeiro de
1980, que até 1982 todas as áreas estariam demarcadas, promessa que
repetiria em julho do mesmo ano. Seu subordinado e então presidente
da FUNAI, Coronel Nobre da Veiga, porém, em 1979, havia desmentido antecipadamente ao Ministro, dizendo: "Não é possível marcar uma
data para a demarcação. Até as condições climáticas podem influenciar.
Há regiões inóspitas onde é difícil trabalhar com a chuva".
No entanto, a mesma FUNAI.reagira ao projeto de lei 1.421/79,
do Deputado Jerônimo Santana, que pretendia regulamentar o artigo
198 da Constituição Federal, segundo o qual as terras habitadas pelos
índios sfo inalienáveis e apenas a eles cabe sua exploração. A FUNAI
justificou-se contrariamente ao projeto, explicando que devido ao grau
cultural, os índios não poderiam explorar as terras, acabando por tê-las
invadidas por fazendeiros brancos e se tornando escravos delas, segundo
notícia do Co"eio do Povo, de 28 de setembro de 1979. Ao mesmo
tempo, a FUNAI aprovava concessões de exploração de recursos minerais e hidroelétricos em áreas indígenas, desde que devidamente consultadas pelos órgãos governamentais interessados (decisão que redundaria,
por exemplo, no caso "da reserva de lbirama, que será tomada pelas
águas da barragem do DNOS, e que examinamos anteriormente, neste
mesmo capítulo).
Seja como for, em 1980 a FUNAI firmou convênio com a Fundação Rondon para uma pesquisa que, no entanto, teve posteriormente
seus resultados proibidos de divulgação por parte de ambas as entidades,
ainda segundo o mesmo Co"eio do Povo, em 6 de janeiro de 1980. A
operação, desenvolvida no Maranhão, pretendia estudar a situação dos
indígenas de Barra do Corda, em conflito com posseiros, e terminava
por denunciar que os próprios órgãos governamentais exploram os choques, conclusfo semelhante, aliás, às dos fazendeiros de Barra do Garça, no Mato Grosso, como vimos. O convênio, porém, não foi rompido,
e em outubro de ·1980, o mesmo jornal voltava a falar do projeto, que
desta vez atingiria também áreas do Rio Grande do Sul.
Ao mesmo tempo, a FUNAI firmava outro convênio, desta vez
com a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, ao qual, a partir de
9 de dezembro de 1980, ficou afeta a tarefa de demarcação de terras
indígenas, no que o CIMI qualificou, de imediato, de mais um degrau na
"militarização" do órgão tutelar dos índios (ver, a respeito, capítulo
sobre a Fundaçfo Nacional do Índio e sua ação em geral).
Em 1981, uma segunda fase de atividades foi planejada, para atingir áreas do Acre, Amazonas e Rondônia, além das áreas dos Kayapó,
no Pará (em face dos conflitos da reserva de Gorotire), e Kadiwéu, no
Mato Grosso do Sul.
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As terras e seu direito
Não queremos concluir este capítulo sem examinar a questão das
terras e suas conseqüências sob o aspecto jurídico. O material hoje disponível, se não é farto, é profundo e sério. A colocação primária do
problema é dada por Darcy Ribeiro : basta seguir a Constituição Federal,
que em seu artigo 198 garante as terras indígenas. Os primeiros documentos legais, do Rei de Portugal, datam de 1680. Todas as constituições, coloniais, imperiais e republicanas, referendaram aquele alvará.
O mesmo Darcy Ribeiro lembra que, ao longo da história do homem, a variedade étnica de mais de dez mil diferentes grupos está hoje
reduzida a pouco mais de dois mil. No Brasil, catalogavam-se quase duzentos diferentes grupos indígenas à época colonial, hoje bastante reduzidos. Mais do que seu simples desaparecimento, graças ã perda da terra,
tem-se visto sua dissolvição étnica-cultural, ante a tendência homogeneizadora das revoluções tecnológicas experimentadas no planeta. Contudo, Darcy Ribeiro, em um artigo intitulado "Etnicidade, Campesinato
e Indigenato" (Revista Vozes, n. 8, 1980) mostra que uma resistência
incoll)um tem ocorrido, fazendo com que estes "povos-testemunho",
como ele os denomina em outro estudo ("As Américas e a Civilização",
Vozes), transformem-se em "povos-emergentes", constituindo-se na
única alternativa viável contra a homogeneização étnica e um possível
desaparecimento da humanidade, configurando o que se começa a
denominar como "indigenato".
~ em torno dos direitos deste indigenato, portanto, que se desenrolam hoje as lutas que entidades civis, as mais variadas, mantêm, lado
a lado com os próprios indígenas. Dalmo de Abreu Dallari, um dos mais
conhecidos juristas do país, tem-se ocupado sucessivamente deste tema.
Num artigo intitulado "A Terra dos Homens sem Lei", publicado na
Folha de São Paulo (Folhetim de 20 de abril de 1980) ele historia rapidamente a questão.
Partindo dos mesmos dados de Datcy Ribeiro, Dallari mostra que
o primeiro documento oficial em tomo das terras indígenas data de 1?
de abril de 1680, seguido de nova ordenação, de 6 de julho de 1755, em
que se reconhece a posse da terra aos índios, seus primeiros ocupantes.
A Independência, contudo, afastou da lei qualquer menção aos silvícolas, apesar de surgirem preocupações oficiais em textos de José Bonifácio, por exemplo. Nem a Constituição de 1824, 9u as de 1891, 1934 e
1937, republicanas, mencionaram os índios .. Só a Constituição de 1946
começa a corrigir o erro, garantindo a posse da terra, ocupada pelos índios, a eles próprios, mas proibindo a alienação. A Constituição de 1967
foi ainda mais precisa, e no artigo 4, inciso 4, especifica que tais terras
pertencem à União, mas em seu artigo 186 garante a posse e usufruto
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das mesmas pelos índios que nelas habitarem. Com exclusividade. A
Constituição de 1969, enfim, que é aquela atualmente em vigor, ratifica
estes itens, em seu artigo 198, e explicita a questão em seus dois parágrafos: "ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos
de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a
ocupação de terras habitadas por silvícolas", e no segundo parágrafo: "a
declaração de nulidade não implica qualquer indenização ao proprietário destes imóveis".
O índio, ainda segundo o mesmo jurista, em um estudo intitulado
"O Índio, sua Capacidade jurídica e suas Terras" (in: "Cadernos da Comissão Pró-fudio", São Paulo, n. 1), é considerado "relativamente capaz" e foi criada, para atuar como seu tutor, a Fundação Nacional do
Índio, ligada ao Ministério do Interior, mas cujos responsáveis são nomeados diretamente pelo Presidente da República. Conclui o estudioso,
assim, que todas as medidas tomadas dependem da política indigenista
do governo, e mais: "se este adotar uma providência contrária aos interesses do índio, estes ficam, praticamente, sem defesa, pois o tutor, a
quem caberia defendê-los, é órgão do governo federal", o que levou
Darcy Ribeiro a denominar a FUNAI como 'tutora infiel' em célebre
polêmica dirigida contra o Ministro Rangel Reis, em 1976, quando este
tentou a emancipação coletiva e forçada dos índios. Instituído pela lei
6.001 , de 19 de dezembro de 1973, o Estatuto do Índio foi criado
como documento legal sobre o qual deveria apoiar-se o tutor em suas
atividades. Definia-se ali um prazo de cinco anos para a demarcação das
terras indígen,s, o que não ocorreu. O atual Ministro do Interior, Mário
Andreazza, assumiu novo prazo, que vence em 1982, mas que se conside.ra praticamente impossível de ser cumprido. E enquanto fazendeiros,
posseiros, grupos nacionais e multinacionais avançam sobre as terras
indígenas, o órgão tutor pouco faz, preferindo valer-se das alternativas
que o Estatuto do Índio lhe concede para a apropriação de riquezas naturais ou minerais dos territórios memoriais ou mesmo das reservas indígenas, transferindo grupos inteiros de uma para outra região.
Dalmo de Abreu Dallari mostra que os índios possuem direitos
sobre as terras qtie habitam, apenas enquanto as habitarem. Uma vez
deslocados ou desalojados delas, perdem estes direitos, e tais terras retornam, como devolutas, à União, que delas faz o que bem lhe aprouver. Mas deve-se diferenciar entre os territórios imemoriais e as reservas:
aqueles, sã'o áreas em que tradicionalmente os índios habitaram. As reservas, são áreas especificamente delimitadas para a localização dos ín.dios, segundo interesses da União: é o caso típico do Parque Nacional
do Xingu. Em nenhum caso, porém como ainda esclarece o jurista, em
outro estudo, intitulado "Direitos sobre Terras indígenas" (in: "Cader107

nos da Comissão Pró-Índio, São Paulo, n. 2), pode-se ir contra o direito
da Constituição. Assim, tanto o caso dos fazendeiros de Barra do Garças
encontra apoio jurídico na negativa da FUNAI em pagar-lhes qualquer
indenização, pois os títulos apresentados, por mais legais que sejam, são
nulos, como o próprio governo está impedido de praticar os atos que
tem feito, de maneira direta ou indireta : fornecimento de certidões negativas da presença indígena em territórios sabidamente por eles ocupados; desenvolvimento de pesquisas minerais ou mesmo atividades de
empresas semigovernamentais dentro das próprias áreas indígenas, etc.
O sociólogo José de Souza Martins procura examinar a questão
sob outro prisma, o da implantação do modelo capitalista em nosso
país. Mostra ele, num estudo chamado "A Terra na Realidade do Índio
e o Índio na Realidade da Terra" (in: "Expropriação & Violência'', Hucitec, 1980), que existem terras ameaçadas, terras griladas e terras expropriadas. A luta ainda é possível nos dois primeiros casos, pois, no
último, os grupos da sociedade envolvente já se apropriaram totalmente
dos antigos territórios índios. Mas para o cientista social, há certa incoerência na luta que se tem desenvolvido em torno da questão, pois, de
um lado, pede-se a demarcação das terras indígenas e, do outro, criticase a omissão dos órgãos oficiais. A contradição, segundo ele, é que o
"questionamento da expropriação sofrida, o questionamento da legitimidade e do poder dos expropriadores, dos interesses de classe e da dominação se exercem através do Estado", ou seja, se ao Estado caberia
garantir os direitos dos índios, é este mesmo Estado quem defende os
interesses expropriadores da sociedade envolvente. É claro que isto põe
em questão o modelo sócio-político-econôrnico deste Estado, e explica
a aparente contradição, já mencionada, de agrupar-se no mesmo Ministério do Interior, órgãos díspares, de funções contrárias, como o INCRA e a FUNAI.
Segundo José de Souza Martins, deve-se questionar este problema
sob uma perspectiva invertida: "ao invés de nos limitarmos à análise do
papel que tem a terra na realidade do índio, deveríamos ampliar a nossa
visão, analisando o papel que tem o índio na realidade da terra em nosso país". Verificaremos que, ao contrário da sociedade envolvente, que
pensa a terra como propriedade privada, o índio a pensa como propriedade coletiva, tribal. Mais do que isso. Em entrevista concedida ao jornal Porantim de março de 1980, o sociólogo mostra que se deve fazer
uma diferença entre a propriedade privada e a propriedade capitalista,
diferença esta já verificável nos escritos de Karl Marx desde '~O Capítal". A primeira corre o risco de desaparecer, enquanto que a segunda,
transfonnada em mercadoria, fica "redefmida para fins políticos, econômicos e administrativos como mero objeto - todas as terras, de todos
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os lugares, passaram a ser consideradas como equivalentes: podem ser
trocadas", explica ele ainda em outro estudo, intitulado "A Emancipação do Í~dio e a Emancipação da Terra do Índio" (no mesmo volume
anteriormente citado). Isto ocorre num processo de superexploração
capitalista, em que os incentivos fiscais fornecidos pelo Estado tornam
a especulação rural um negócio rentável, só possível exatamente sob o
modelo sócio-econômico implantado no Brasil a partir de 1964.
Assim, pois, a terra não é apenas uma questão econômica: "a reprodução do capital começa a atingir de forma mais radical certos setores e áreas do país e o faz removendo os empecilhos que encontra pela
frente" , como as terras tribais, tornando-a questão ideológica e, portanto, política: para o Estado, em sua ideologia dominante, "é subversivo
aquele que é diferente, vive diferente, pensa diferente. A noção de
subversão construída e manipulada pela ditadura militar é muito mais
ampla e radical do que aquela que nos é dado perceber pela nossa
meia-clareza do dia-a-dia. De fato, ela envolve todas as formas de
divergências, desde as mais políticas até as mais inocentes. Envolve, por
isso, também, várias modalidades de repressão, desde a repressão
policial-militar até o aparente paternalismo dos governantes".
A conseqüência final desta situação, sobretudo ante a crescente
organização do indigenato em entidades de autodefesa, tem sido a militarização da Fundação Nacional do Índio e o enquadramento destas
questões sob a responsabilidade do Conselho de Segurança Nacional
(ver, a propósito, capítulo relativo à FUNAI). Para Darcy Ribeiro, a
situação segue a lógica do sistema, pois, como ele explica, "é muito
improvável que os Povos-Testemunho das Américas, por exceção às
classes dominantes, aceitem pacificamente a ordem de reconstrução
nacional requerida para a libertação de seus indigenatos etnicamente
oprimidos, que são também os contingentes principais de suas classes
socialmente exploradas. A solução de conflitos desta natureza, se chega
a dar-se, ocorre pelas vias e sob os fogos da revolução social que, no
caso, terá as cores e a gravidade das guerras étnicas de libertação nacional". Contudo, a minoria étnica que representam (no Brasil, cerca de
150 mil índios), coloca a segunda questão analisada pelo antropólogo:
"é igualmente improvável que as tensões interétnicas venham a atuar
como energia propulsora da revolução social. Para tanto, seria necessário que as lideranças revolucionárias tivessem plena consciência do quadro em que operam e uma extraordinária habilidade para somar as reivindicações sociais às de liberação étnica." Eis o contexto, pois, em
que se insere, por exemplo, a projetada candidatura de Mário Juruna à
Câmara Federal, através do PDT, justamente a agremiação partidária em
que tem sua atividade o antropólogo Darcy Ribeiro.
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oficiais de 'civilização', 'integração', 'emancipação', 'estadualização',
'escolarização', 'militarização' dos índios devem ser estudados à luz
desta incidência! Quem luta pela terra dos povos indígenas, luta igualmente pelas condições básicas de sua religião. Perdeu-se a terra e sua
posse comunitária, perdeu-se também o eixo da religião indígena."

'
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Índios e posseiros no mesmo barco, quer dizer, sepultura! (Ronaldo - Folha da
Manhã - P. Alegre, 26.05.78)

Resta examinannos a questão da Igreja em relação ao problema, e
valemo-nos do estudo de Paulo Suess, "Terra para Viver ou Terra para
Negociar? - apontamentos para uma teologia da terra a partir dos
povos indígenas", publicado no jornal Porantim de março de 1980. No
estudo, em sua segunda parte, Suess mostra que "a questão da terra é
o nó para o qual convergem todas as questões da vida dos povos indígenas e com isso também o nó de uma visão integral de libertação. A libertação atravessa as questões econômicas. Cada povo se liberta somente
com os seus meios de produção, com os seus próprios produtos e através de uma distribuição igualitária dos seus excedentes. Este fator 'produtivo' da terra está ainda muito ligado ao capitalismo e abrange principalmente o sistema econômico. A partir desta visão capitalista, às vezes,
o CIMI foi acusado de tratar somente do 'paraíso terrestre' dos índios e
de se preocupar apenas com o campo social ou com a pré-evangelização,
quando declarou os problemas de terra prioritários.(...) A 'autonomia
terrestre' é conseqüência de um mundo secularizado em que nós vivemos. Ela é a expressão do grande esforço que a Igreja fez de sair da Cristandade, do Constantinismo e das formas ultrapassadas de uma IgrejaEstado. A 'autonomia terrestre' é reconhecimento de uma divisão técnica do trabalho, que na nossa sociedade, sempre desemboca numa divisão social a partir do trabalho executado. ( ...) Os diferentes projetos
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fi evidente que, num País subdesenvolvido, onde
grande parte do brasileiro está marginalizado, o índio
está marginalizado também. Agora, dentro desse subdesenvolvimento, deve haver uma tendência para melhorar. E no caso da política do índio, teríamos que
decidir: vamos aculturar o índio ou vamos tratá-lo
como um povo enquistado, que amanha-estará, talvez,
se crescer, sujeito a um 'f!Partheid' ou coisa parecida?
Brigadeiro Cãmarão Teles Ribeiro, da F AB
Eu me pergunto e pergunto a vocês também : por
que essa pressa de desenvolver, às vezes à custa de vi·
das humanas? (. . .) E para quê?
Cláudia Andujar, repórter fotográfica
(in : " Mesa redonda : A Sobrevivência das Comunidades
indígenas" . Folhetim de Folha de São Paulo,
20.04.1980)

5. integração: salvação ou morte?
Instalada no dia 5 de maio de 1977, como alternativa ao pedido
do então MDB para uma CPI sobre Direitos Humanos, a Comissão Parlamentar de Inquéáto que funcionou, durante todo aquele ano, na Câmara Federal, foi marcada pela manipulação constante da Fundação Nacional do (ndio, então presidida pelo General Ismarth de Araújo, através
da presença, na assessoria da CPI, de um advogado da própria Fundação, Tibério Cordeiro Tavares, de tal fonna que a conclusão de seus trabalhos, em novembro daquele ano, no relatório do Deputado da extinta
Arena, Ubaldo Corrêa, do Pará, gerou total descontentamento, levando
a que o então representante do MDB, Deputado Airton Soares, apresentasse um relatório alternativo, publicado juntamente com o outro, por
decisão do presidente da CPI, Deputado Israel Dias Novaes. Deste
relatório alternativo, sobressaía a seguinte colocação, segundo a jornalista Pamela Nunes, que publicava no dia 27 de novembro de 1977
extensa reportagem sobre o assunto na Folha de São Paulo:
"cabe ressaltar quais os mecanismos e qual a política a seguir que
permita transitar do estado de isolamento, através de todas as transformações sócio-culturais que serão inevitáveis, até que permita à população indígena sobreviver, sem a expoliação total a que muitos foram submetidos, com um mínimo de dignidade."
A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, em um artigo intitulado "Da Metamorfose dos (ndios" (Folha de São Paulo, 20 de abril de
1980), mostra haver três passos básicos no contato da sociedade índia
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com a branca: "o primeiro contato com a sociedade neobrasileira é o
que traz o sarampo, a gripe mortal, as doenças venéreas e dizima o grupo às vezes em tais proporções que se torna impossível uma recuperação
demográfica". "O segundo passo é o da dependência: essas sociedades
dantes igualitárias e auto-suficientes, tornam-se dependentes de facões,
enxadas, espingardas, anzóis, cachaça, panelas, panos, dinheiro. Tudo
o que lhes foi oferecido para atraí-los a um primeiro contato é agora
extorsivamente trocado ou vendido. ( ...) Os passos seguintes encadeiam-se rapidamente: é inculcada aos índios uma auto-imagem depreciativa. Seu gosto pelos longos rituais, seu sentido do lazer, seu descaso
pela acumulação, são-lhes apresentados agora como preguiça e imprevidência. Sua roupa - pois nunca um índio se considera nu desde que
ostente algum sinal que o identifique como membro de seu grupo (e
este sinal pode ser um batoque labial, um corte do cabelo, um cordão,
um estojo peniano) - lhe é devolvida como vergonhosa nudez."
A antropóloga mostra que se cria o 'índio de alma branca', caso
especialmente típico ante a 'cobrança' de fidelidade que a FUNAI costuma fazer àqueles índios que ela passa a contratar como funcionários.
E o processo de "despojamento cultural" se completa quando, para
apropriar-se das terras indígenas, nega-se a sua condição como tal: "tal
grupo é 'acaboclado ', donde não existe mais como grupo indígena,
donde não tem mais direito às terras que ocupava. O órgão tutelar certifica a inexistência de grupos indígenas' na região e instala-se uma fazenda ou uma companhia."
A cientista verifica, porém, que é justamente neste momento
que ocorre alguma reação: "é precisamente quando chegam a esse extremo de miséria, de dependência, de marginalização, quando o cálice já
foi bebido até à borra, que certas sociedades passam por um sobressalto
surpreendente. De repente, esses índios acaboclados, envergonhados,
declaram-se novamente índios, desencavam rituais estropiados, reaprendem uma língua indígena esquecida e, senão a deles, a dos vizinhos, e _
eventualmente empunham arcos e flechas e expulsam invasores. ( ...)
Esta nova indianidade constitui ao mesmo tempo uma ruptura e uma
continuidade. Sob a aparência de um reatamento com a tradição, tratase na realidade de um momento cultural novo. A tradição é invocada
não como um todo, o que seria realmente uma volta - aliás impensável
- às origens, mas como um sinal de identidade étnica. Recuperam-se
farrapos daquilo que já foi um sistema em funcionamento: e esses farrapos são içados e se tornam bandeiras. Bandeiras em uma luta que é velha, mas onde finalmente os índios se unem em um campo só. De tal
forma que a ruptura se revela sob a aparência da continuidade, enquanto a continuidade reside precisamente onde talvez não se a suspeitasse,
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no fato dessa nova forma de luta ser o desenvolvimento de uma dinâmica de contato entre sociedades de poder desigual."
Ao longo dos anos, desta forma, tem-se procurado conceituar e
distinguir três opções de contato entre as sociedades indígenas e as chamadas sociedades envolventes brancas: a aculturação, a assimilação e a
integração.
De um modo geral, imagina-se a impossibilidade de um país existir na convivência de diversas nações (além da nação brasileira, branca,
específica, as várias nações indígenas, com toda a sua autonomia e autodeterminação). Em outros casos, pretende-se opor a "civilização" branca à "barbárie" indígena. Verificamos, assim, ao longo da história dos
estudos etnológicos e antropológicos, a preocupação dos cientistas em
terem claros os conceitos com que atuavam. Roque de Barros Laraia,
em estudo retrospectivo intitulado "Integração e Utopia" (Revista Vozes, abril 1976) conclui que as duas únicas possibilidades de manter o
índio vivo, física e culturalmente, seriam os caminhos da integração
ou da assimilação, que ele assim conceitua:
"Integração, como uma efetiva participação do grupo tribal na
sociedade nacional, com a adoção de diversos costumes e práticas tecnológicas, mas sem perder os aspectos que consideram importantes de
sua cultura, e, principalmente, sem perder a sua identidade étnica. Isto
é, mesmo que o grupo se considere parte da sociedade nacional, continua ainda se identificando como índio, ou mellior, como Terena, Tiküna, etc.
Assimilação, como uma total incorporação do grupo tribal à sociedade nacional, com a adoção de grande parte dos costumes e práticas
tecnológicas desta, com a perda quase total de sua peculiaridade cultural e, principalmente, de sua identidade étnica. Isto é, apesar da evidente fenotipia indígena, o grupo recusa a se identificar como tal, adotando
uma forma de repulsa ao passado tribal."
Segundo o cientista, infelizmente tem sido esta última a opção
preferida pelo órgão tutelar dos índios, levando-os ao desaparecimento.
Conclui, porém, que "o ponto principal é conservá-los vivos, para que
possam optar pelas duas alternativas", dentre as quais ele, pessoalmente,
prefere a da integração.
Egon Schaden, ao ·contrário, fala apenas em "aculturação", como
no
artigo "Mal maior faz o Remédio" (em Folha de São Paulo,
20.4.1980), explicando: "Em primeiro lugar, é necessário entender que
não existe receita única para uma política de aculturação das tribos
indígenas brasileiras. Isto porque cada tribo é um caso específico. Caso
específico do ponto de vista das tradições culturais de origem, das experiências de contato com o chamado mundo dos civilizados e das do
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ponto de vista dos efeitos que esses contatos exerceram sobre a vida
deles".
E continua ele, adiante:
"A aculturação é sempre um processo bilateral: o índio aprende
muita coisa do branco. E o branco aprende ou pelo menos em outras
épocas aprendeu muita coisa do índio. O uso do milho e da mandioca,
que a gente come todo dia, o fumo, que eu ponho no meu cachimbo,
tudo isso vem da cultura indígena. Agora, nfo convém confundir aculturação do índio éom assimilação do índio. Se um índio se acostuma a
tomar cachaça, este é um processo de aculturação, mas não é por isso
que ele vai deixar de se considerar índio. Simplesmente recebeu alguma
coisa de outro grupo. Mesmo se os filhos dele falam português. Isto é
válido em relação à religião e a outras esferas da cultura. Agç>ra, assimilação é outra coisa. l! um processo pelo qual um indivíduo deixa de
identificar-se com seu grupo de origem para identificar-se com outro
grupo".
O Padre Antonio Iasi, por seu lado, como ex-secretário do Consellio Indigenista Missionário, em um estudo intitulado "Integração ou
Extinção?" (Revista Vozes, abril 1976) denuncia o conceito errado de
"integração" que a FUNAI desenvolve, pelo qual pretende-se a "total
assimilação" dos índios à chamada sociedade nacional. A mesma revista,
aliás, apresenta uma entrevista feita com os irmãos Villas Boas, Cláudio
e Álvaro, onde aquele, em certo momento, especifica o conceito que
levou-o à idealização do Parque Nacional do Xingu:
"A integração, por parte da FUNAI, seria a participação total do
índio na sociedade nacional. Nós achamos que isso seria o primeiro
passo e a medida definitiva de desagregação tribal e do desaparecimento
do nosso índio, porque ninguém se pode integrar pela metade. No processo integrativo, todos os valores teriam que desaparecer e novos valores teriam que ser adquiridos por aqueles que estão sendo integrados.
A aculturação é outra coisa. No momento em que o índio larga o machado de pedra e pega o machado de ferro, ele deu um passo no sentido
da aculturação. Segundo o que eu penso, aculturação é pegar traços de
uma cultura estranha para sua própria cultura. Mas isso não faz desaparecer o mundo mítico do índio, nem a sua organização social, nem a sua
organização tribal. Ela permaneçe a mesma. A isto nós estamos assistindo há 35 anos entre as comunidades do Xingu. Os índios já estão - alguns já estão - utilizando ferramentas e utensílios nossos e, no entanto,
permanecem com a mesma unidade tribal, com a mesma organização
social, com o seu mundo mítico em pleno vigor. De maneira que não é
o processo aculturativo que nos amedronta: o que nos amedronta é exatamente o proce~o integrativo nas normas defendidas pela polítiéa oficial
\
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indigenista na qual os índios terão que desaparecer, terão que f ~er
desaparecer todos os seus valores e substituí-los por outros" ao que Alvaro agregou:
"Aculturação é uma coisa e integração é outra. Não há notícia no
Brasil de grupo que tenha sido integrado; o grupo é marginalizado. Então é colocado à margem da sociedade nacional, e isto tem sido interpretado, tem sido apontado como uma forma de integração. Nunca
houve integração nenhuma no Brasil, houve aculturação. Só isso."
E completa Cláudio, radicalizando suas observações:
"No processo dessa ligação entre as etnias tribais com a sociedade
nacional, os índios desaparecem e nunca chegam a ser integrados; desaparecem fisicamente no contato com a nossa civilização. Nunca se dâ a
integração! Quando alguma etnia indígena entra em contato, começa o
processo aculturativo; gradativamente vai perdendo aquilo que constitui
a sua sociedade, os seus valores, a sua estrutura social; e perde também
fisicamente, com a contaminação de doenças diante das quais eles não
têm defesa."
Álvaro explicita que o artigo primeiro do Estatuto do Índio fala
na preservação da cultura indígena no processo de integração, mas que
"o índio só sobreviverá se for conservado dentro dos seus padrões de
vida. Quer dizer, aí é claro que os índios terão que permanecer mais ou
menos isolados até que as frentes desbravadoras que estão ocupando o
interior do país, tenham realmente condições de assimilar o índio. Ele
participará então como etnia independente, por exemplo, na economia
nacional; aí seria um tipo de integração, fazendo com que o índio desapareça; sobre todos os aspectos: cultural e físico. A aculturação é ocaminho para a integração. No processo de aculturação o índio vai tomando um contato cada vez mais íntimo com a sociedade noss~, e vai desaparecendo também gradativamente. Depois de certo tempo de contato
com alguma frente estrativista ou pecuarista ou qualquer outra frente
agrícola que invada o interior, tribos de mais de mil pessoas chegam a
desaparecer totalmente ; alguns membros, diante da destruição ecológica
das frentes agrícolas, procuram outro ambiente e se refugiam cada vez
mais distante. l?, uma das medidas de defesa do índio. Mas eles vão sendo alcançados por frentes mais avançadas: esse processo vem se dando
há 400 anos. A redução da população indígena no Brasil é uma coisa
absurda. Os dois milhões de índios (que realmente não é um cálculo
absurdo) que tínhamos no descobrimento estão reduzidos hoje a cem

mil."
É sob esta perspectiva que os Villas Boas expõem a política ado-

tada por eles, no Parque Nacional do Xingu, até sua aposentadoria, em
1975:

"O índio nesse contato vai desaparecendo. Morrendo mesmo. Ou,
quando não, é dispersado dentro da nossa sociedade, que é maior, mais
forte . Uma sociedade mais forte sempre tende a envolver a mais fraca.
Os valores tribais não resistem ao contato; os índios vão perdendo as
características fundamentais e passam a ter a característica que Darcy
Ribeiro classifica de o índio genérico. O índio que se diz índio, mas que
não é mais índio. Então a política mais acertada, no momento, seria a
preservação das culturas nesta fase do desenvolvimento do país, até que
haja condições futuras - porque o país está em pleno desenvolvimento
- de os índios participarem de uma maneira condigna, resguardada a
sua dignidade humana, da sociedade nacional".
Ao mesmo tempo em que os irmãos Villas Boas não vêem, talvez
por falta de perspectiva política, a contradição romântica que propõem,
como se, após a chamada fase de desenvolvimento fosse restar alguma
terra para os índios ocuparem e, assim, se integrarem com dignidade
à sociedade nacional, justificam eles, por .antecipação, a contraditória
posição que assumiriam, no futuro (esta entrevista é de 1976; há menos
de dois anos eles haviam deixado a direção do Parque Nacional do
Xingu, entregue a Olympio Serra, que sairia posteriormente, em 1978,
em face das críticas feitas à FUNAI pela realização da telenovela
"Aritana", sendo substituído por Apoena Meireles; ambos, Olympio e
Apoena, foram formados e integraram a equipe dos Villas Boas), criticando, por exemplo, o desenvolvimento das assembléias indígenas criadas por
inspiração do CIMI ou as lideranças ostensivas surgidas através de Mário
Juruna ou Marcos Terena: não se trata exatamente de má fé por parte
dos irmãos indigenistas, mas sim de uma outra concepção de 'indianidade', bastante modificada nos últimos anos, como se depreende do
texto anterior de Manuela Carneiro da Cunha, por nós citado.
Contudo, nesta mesma entrevista, eles denunciam a contradição
da FUNAI, a cujo serviço voltariam a engajar-se como líderes de frentes
de contato com novos grupos nas fronteiras, ou como conselheiros do
então existente Conselho Indigenista, hoje desfeito, graças à demissão
dos seus antropólogos e indigenistas:
"A FUNAI quer ao mesmo tempo integrar e preservar os padrões
culturais. Eu creio que nisso há uma contradição. Por que integrá-los
se os índios 'integrados' perdem imediatamente os padrões culturais?
Perdidos os padrões culturais, o índio se marginaliza. Isto é o que tem
acontecido em várias regiões do país, (...) o índio então é aquilo que
o Cláudio falou: o índio genérico. Fica marginalizado em relação a uma
sociedade que já é marginalizada em relação à sociedade brasileira. ~
importante lembrar que as frentes pioneiras,. estas que entram em conta to com o índio, não representam realmente a sociedade brasileira.
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-Então, o índio fica marginalizado em relação a uma sociedade que já é
maginalizada. 1! a pior situação que se possa imaginar" .
Voltaremos a este problema em seguida. Continuemos, porém,
pensando a questão do Parque Nacional do Xingu. Substituindo os
irmãos Villas Boas, Olyrnpio Serra dirigiu o Parque de junho de 1975 a
novembro de 1978, quando foi demitido. Em entrevista exclusiva ao
jornal Porantim, de setembro de 1980, ele conta alguns dos momentos
vividos pelo parque, antes e depois de sua direção, bem como no período em que ele lá atuou. Mostra ele que na década de 60 tentou-se a
criação institucionalizada de uma escola de alfabetização para as crianças indígenas, com escassos resultados, sendo ela então desativada. A
idéia de auto-sustentação e aculturação, porém, levou os Irmãos Villas
Boas a criarem grupos de treinamento compostos por índios a quem se
ministraram aprendizados mínimos de mecânica, rádio-comunicação,
etc. Estes índios eram semi-analfabetos, mas no convívio diário com os
brancos do parque, se auto-alfabetizaram, lendo papéis instrutivos sobre
como usar tal ou.qual aparelho, lendo o 'Diário Oficial', etc., e resume :
"o certo .é que eles tiveram acesso a um número de informações, adquiriram capacidade de reflexão, de crítica, de debate. No entanto, suas
exigências continuavam. Eu me lembro que conversando com um índio,
ele me disse: 'Vocês falam para nós assumirmos a nossa defesa, mas,
como, se nós não sabemos fazer isso, se meus filhos não sabem as regras
do homem branco? É muito bonito falar, mas como fazer?' Então, os
índios do Xingu sentiam uma necessidade premeute, sobretudo aqueles
que tendo acesso a estas experiências e informações, queriam que seus
filhos os acompanhassem. E havia uma pressão - há ainda - muito
grande para a aprendizagem."
Não seria este o processo de aculturação desejado pelos Villas
Boas? Olympio conta que depois houve uma certa participação do
Summer lnstitute (ver adiante enfoque em tomo da instituição) mas
diante dos problemas criados, a entidade terminou sendo afastada do
parque ainda na gestão dos Villas Boas em 1973. Foi quando a administração do parque resolveu contratar uma professora, recomendada
pelo Museu Nacional, para um trabalho com as crianças indígenas, com
excelentes resultados, conforme relembra Olympio:
"Ela passou a dar uma proteção mais direta às crianças que viviam
em volta dos postos e que são os centros da administração. Para essa
criançada que vivia fora das aldeias e que tinha prejuízos muito grandes
no conflito da escola-padrão nacional com sua educação tradicional,
foi uni fato maravilhoso. Essas crianças tiveram a educação que buscavam, aberta para o entretenimento, ao mesmo tempo que satisfaziam a ·
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sua curiosidade, necessidade de informação e aprendiam a defender suas
coisas."
Conta o indigenista que a experiência, iniciada no Alto Xingu,
que é o sul do parque, a parte histórica, mais antiga, teve de ser estendida também à parte norte por exigência dos índios. Para tanto, e ante a
preocupação de que os índios pudessem vir a perder seus idiomas naturais, encomendou-se ao Museu Nacional uma cartilha para o português
miscigenado que se fala no parque, muito diverso daquele da chamada
gramática culta. Buscava-se assim "democratizar a informação e responder às perguntas daquela sociedade como um todo. Aí que veio a brincadeira de se usar fita-cassette, para que eles próprios pudessem narrar
suas coisas nas suas línguas e manter a oralidade das suas culturas. Nós
estávamos viabilizando essa experiência quando eu saí do Parque. Então, a experiência parou".
Olympio reconhece, enfim, na longa entrevista dada ao jornal Porantim, que, desde o momento em que havia efetivamente uma elite no
Parque, seja porque seus membros possuíam maiores informações, seja
porque eram 'funcionários' da Fundação, ele trâtou de transformá-los
em vanguarda:
"Minha preocupação quando cheguei no Parque foi fazer desta ~
elite uma vanguarda. O papel dela, agora, é um papel não de elite, mas li
de vanguarda. Em certos casos e na maioria deles eu posso confessar que
f
fiquei satisfeito com os resultados. O Aruiavi, o Mekaronty, por exemplo, têm a consciência da vanguarda e não da elite. O ser funcionário da
FUNAI para eles é algo que está muito aquém das suas posições e da sua
lealdade para com seu povo" (o indigenista refere-se ao caso dos ataques
dos Gorotire do Parque Nacional do Xingu às fazendas que invadiram
sua área, através da BR-80. Ver este tema no capítulo sobre a questfo
das terras indígenas e também sobre a ação da FUNAI). E completa
Olympio: "o ideal seria aos poucos essa turma ir assumindo o papel de
vanguarda e abandonando o papel de funcionários. Isto já está acontecendo. Este recente conflito é uma prova da independência de líderes
como Aruiavi e Mekaronty e outros que, sendo funcionários, souberam
comportar-se como representantes de seu povo."
Na mesma edição do Porantim, estampa-se, em suas páginas centrais, um ensaio do antropólogo Eduardo B. V. de Castro, do Museu
Nacional, que sob o título de "A Identidade xinguana e o Mito dos
Villas Boas", trata de interpretar como a sociedade branca envolvente,
em especial a FUNAI, buscou usar a idealizaçfo do Parque e de seus
criadores e moradores, mitificando-os, transformando-os em símbolos
de uma 'política indigenista' esclarecida e humanista, capaz de manter a
'pureza' indígena idealizada pelos românticos e·pretensamente mantida
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no Parque, graças ao processo de aculturação idealizado pelos Villas
Boas, eles próprios envolvidos no processo mitificatório que resultou
numa aparente alienação dos indígenas, especialmente na medida em
que eles foram quase que totalmente preservados dos choques que os
demais índios de todo o país sofriam. A situação começou a transfarmar-se a partir do momento em que a passagem da BR-080 pelo parque
desmistificou a proteção de que gozava a área, ao menos na teoria, já
que, sabidamente, jamais demarcou-se oficialmente o parque e nem ele
possui efetivamente seus alegados 22 mil quilômetros quadrados.
O antropólogo carioca revela que "hoje, pelo menos 80% do material sobre índios brasileiros que atinge os meios de divulgação urbanos
refere-se aos índios xinguanos, normalmente como metonímia do 'índio
brasileiro' em geral."
Este processo, se aliena o índio xinguano, que não se identifica
com as demais trib_os, aliena a própria sociedade urbana brasileira e
mesmo internacional, que pensa estar o índio a salvo, graças aos cuidados oficiais que lhe são dispensados. Ao mesmo tempo, como os visitantes oficiais do Parque sempre foram convidados oficiais do Governo ou
de sua administração, "o índio xinguano teve acesso, quase que ao
mesmo tempo, à enxada e ao gravador", o que não deixa de ser outra
contradição ante a filosofia dos irmãos Villas Boas.
E, continua o antropólogo, ao constatar que, seja porque as frentes agrícolas chegaram ao Parque, seja porque a habilidade política ou o
carisma dos Irmãos Villas Boas não mais pôde resistir ao modelo implantado no país, em torno de 1975 a simbologia xinguana começou
a sofrer percalços: "hoje, creio estarem os antropólogos e sertanistas em
condições de avaliar os resultados deste sistema ideológico. O Parque do
Xingu, uma conquista real do indigenismo, veio a funcionar como legitimação da política indigenista oficial." O Parque sobreviveu enquanto
era um existir de exceção, e justamente por isso. A partir do momento
em que poderia servir de modelo à exigência de implantação de outros
parques, ou quando, apesar de toda a proteção e isolamento dados aos
índios, notou-se que se processava um caminho de conscientização dos
mesmos, pretendeu-se a inversão da análise do que ocorria de fato: ela
foi considerada inautêntica, manipulação de brancos, descaracterização
cultural (conforme uma triste reportagem da revista Isto É, n. 108.
Aliás, tem sido esta revista uma das publicações que mais caracterizadamente se coloca como antiindígena. Em quase todas as questões críticas, ou ela prefere dar a palavra à FUNAI ou aos fazendeiros, ou escolhe
o caminho da ironia e da glosa à atuação indígena, como o fez, por
exemplo, no episódio da viagem de Mário Juruna à Holanda), ultrapassamento de uma liderança falsa às ações dos velhos caciques, quando
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sabidamente foram exatamente estes os que maior oposição ofereceram
à saída de Olympio Serra. Independentemente da questão de retirada
do indigenista da direção do Parque, o que ficou claro, pela primeira
vez, é que a desmistificação dos Irmãos Villas Boas se processava também entre os índios, e não apenas entre alguns dos mais rebeldes, como
é o caso de Mário Juruna, que não poupa críticas especialmente a Cláudio Villas. Boas, a quem tem na conta de inimigo, como também dos
caciques do Xingu, alguns dos quais ex-colaboradores do indigenista.
Sucessivamente, o processo de "integração" dos índios com asociedade envolvente viveu três fases bem diversas: a da fé, através da
ideologia da catequese, e que sofreu sua grande reviravolta a partir de
1974, com a criação do Conselho Indigenista Missionário, ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; a da educação, que teve fases
diversas, desde a do ensino bilingüístico, desenvolvido especialmente
pelo Summer lnstitute até a fase atual, em que os primeiros índios freqüen tam o secundário e mesmo universidades; e a do trabalho, desde a
pura e simples escravização do índio, desde a época colonial, até a transformação do índio em "bóia fria", quando de sua proletarização e destribalização, ou mesmo sua exploração através do órgão tutelar, que é a
FUNAI, mediante o DGPI - Departamento Geral do Patrimônio Indígena, através do qual engenheiros agrônomos e outros técnicos produzem fartamente nas reservas indígenas, com alta tecnologia, por vezes
manejada pelos próprios índios, sem que o lucro reverta significativamente para as aldeias ou estes mesmos índios possam aplicar o aprendizado ou usar o maquinário em projetos tribais ou individualizados familiarmente, por imposição do DGPI. Este mesmo processo, contudo, em
alguns casos, tem servido para a auto-sustentação do grupo., levando-o a
independizar-se economicamente da FUNAI, embora amplie a área de
integração com a sociedade branca, correndo o risco da descaracterização cultural.
Outro processo típico de integração relativamente forçada se dá
através do Exército. Um documento oficial da 30~ Circunscrição de
Serviço Militar da 9~ Região Militar do II Exército, sob número 3.259/
s3, assinado pelo Coronel Chefe daquela circunscrição, citando o Esta. tuto do fndio, afirma, em sua letra "c", que: "a plenitude da capacidade
civil poderá ser investida pelo oriundo de uma Comunidade Indígena,
quando este for portador do Registro de Emancipação previsto por Lei
e expedido pelo competente Cartório de Registro Civil de pessoas naturais, dele constandt> o fato da respectiva emancipação".
Após citar o artigo 9 do "Estatuto do Indio", o documento conclui em sua letra "e", especificando:
"Do exposto nos itens anteriores, conclui-se que:
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- o índio só poderá se alistar quando estiver de posse de seu respectivo "Registro de Emancipação", expedido por Cartório de Registro
Civil de pessoas naturais;
- por ser caso de excessão e independer de vontade própria, não
poderá ser enquadrado nas situações de alistamento fora do prazo e de
refratários;
- o alistamento deverá realizar-se dentro do prazo de 30 dias, a
contar da data de recebimento do "Registro de Emancipação" à semelhança dos casos de naturalização".
Reconhece o Exército, portanto, que os índios constituem nacionalidade diversa da brasileira, fato que, por vezes, a FUNAI pretende
negar. Mas se o Exército explicita o alistamento oficial, a FUNAI não
se tem feito de rogada na constituição de núlícias rurais indígenas, como se pode ver no capítulo em torno de sua atuação junto aos índios, e
por vezes o próprio Exército termina por alistar índios em trabalhos de
frentes pioneiras, em especial na construção de estradas em novas fronteiras agrícolas, como se tem verificado no Acre, Amazonas, Roraima e
outras regiões.
Temos examinado, ao longo destas páginas, toda uma série de
problemas, e vamo-nos deter, agora, especialmente na questão da escolarização, problema que não aprofundamos até aqui.
Mencionamos, pouco antes, a expulsão dos membros do Summer
Institute of Linguistics do Parque Nacional do Xingu. Trabalhando
desde 1934, quando foi fundado pelo norte-americano William Cameron Townsend, mais conhecido como Tio Cam, que viveu quatorze anos
entre indígenas da Guatemala, como esforço para traduzir a Bíblia à
língua dos Cahchlquel, em 1942, o Instituto associou-se ao pastor e lingüista Kenneth Pike, e, na Universidade de Oklahoma, criaram-se cursos
para agentes dispostos a entrar imediatamente nas áreas indígenas,
advindo daí a Wycliffe Bible Translalors, especializada em traduções da
Bíblia. Na década de 30, ainda, o Summer começou suas atividades na
América Hispânica, através do México e da Guatemala. No Brasil, entrou já ao tempo do Serviço de Proteção ao lndio. Hoje em dia, atua
praticamente em todo o continente, contando ainda com uma outra
entidade intitulada Jung/e A viation and Radio Service, destinada a dar
suporte de comunicação aos "missionários".
Da observação do Summer, deduz-se que ele se organiza para traduzir a Bíblia a cerca de dois núl idiomas de povos não integrados oficialmente ao sistema capitalista ocidental. Segundo reportagem do jor-.
nal Porantim, de setembro de 1980, ideologicamente o grupo pode ser
considerado ultraconservador, pois nega qualquer possibilidade de compatibilizar cristianismo e sociali.smo. Na América Latina, o Summer usa
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trinta e três aviões, inclusive um DC-3 e dois Helio-Couriers para decolagens ou aterrissagens em pouca pista. A principal acusação que pesava
sobre o Summer, ao longo dos anos, era o fato de alfabetizar índios em
inglês, ao mesmo tempo em que pregava quase que obstinadamente
crenças cristãs, modificando profundamente o comportamento cultural
dos índios. Não obstante, em 1964, o fundador do Summer foi condecorado com a ''Ordem do Cruzeiro do Sul" - a mais alta do Brasil a civis - pelo General Castelo Branco. Mas em 1977, no governo do General Geisel, durante os choque provocados pelo Ministro Rangel Reis
com as missões religiosas, o convênio do Governo brasileiro - pois o
Summer só age em convênio com os Governos de países que não têm
capacidade ou interesse de atuar nas áreas de integração étnica dificultada - foi denunciado. Não demorou muito, contudo, a ausência do
Summer, e no dia 15 de agosto de 1980, o então presidente da FUNAI,
Coronel Nobre da Veiga, em pleno conflito gerado no Parque Nacional
do Xingu, anunciava a volta do Summer lnstitute of Linguistics, trazendo, inclusive, funcionários anteriormente convidados a se retirarem do ,
país. Foi então que se sucederam fatos mais graves: denúncias de que,
em certas reservas, "missionários" do Summer vêm fazendo escava ões
mineralógicas, escondenão-as dos funcionários da FUNAI ou eventuais
nuss1oiíáÍ'ios cÍO CIMI, que por aí passem, e proibindo aos índios que
falem no assunto. O problema, denunciado ao longo de 1981, não foi
ainda esclarecido pela FUNAI. Idealizando um sistema bilingüístico {
de alfabetização, mediante o qual o indígena aprende uma língua es·
trangeira ao mesmo tempo em que passa a escrever seu próprio idioma,
o Summer tem tido seu sistema gradualmente adaptado para o · idioma
português, ante o perigo de termos em breve boa parte dos indígenas
brasileiros falando o inglês e desconhecendo o idioma nacional (sobretudo levando-se em conta o problema ainda recente das emissões em
ondas médias e curtas sobre a Amazônia em idioma inglês, por rádios
instaladas na Zona do Canal do Panamá e mesmo na Flórida, as mesmas,
aliás, que transmitem constantemente para dentro de Cuba, provocando
acontecimentos como a migração dos cem mil de 1980).
Se o perigo do Summer vem do exterior, por vezes este mesmo
perigo pode surgir dentro da nação. Já comentamos, no capítulo sobre a
luta indígena, a existência de vários índios que têm chegado inclusive à
Universidade. Ainda agora, o primeiro presidente oficial da UNI, Marcos
Terena, é um estudante de Administração, em fase adiantada de estudos. No entanto, a escolarização é um problema ambíguo. Em sua edição de abril de 1980, o jornal Porantim enfocava a questão da entrada
na Universidade Federal do Pará, onde cursam Letras, Estudos Sociais e
Ciências, pelo regime de licenciatura curta, distribuída em três etapas de
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períodos de férias, de trinta e um índios e religiosos oriundos das missões salesianas do Alto Rio Negro, as mesmas colocadas no banco dos
réus no IV Tribunal Bertrand Russell. Estes índios, seguindo os ditames
dos missionários ali sediados há cinqüenta anos, sejam Tukano, Maku,
Arusk, Tariano ou Baniwa, vêm sofrendo processo acelerado de destribalização, culminando na entrada para a Universidade, onde estão estudando sob os mesmos moldes de qualquer estudante branco, segundo
o vice-reitor Geraldo Guimarães. O fato provocou imediata reação dos
diretórios acadêmicos da Universidade e da Associação Brasileira lndigenista, para quem tal prática é anticonstitucional, ferindo diretamente o
Estatuto do Indio e a própria Declaração Universal dos Direitos do
Homem.
Situação semelhante, em nível primário e secundário, foi denunciada pelo mesmo jornal, em sua edição de setembro de 1981, a respeito
da escolarização praticada no Território Federal de Roraima. Ali, os índios mais novos são enviados pelos pais às escolas organizadas num sistema de cerca de sessenta prédios integrados às aldeias do território,
seguindo-se fielmente o programa, da 1~ à 4;l série primárias, elaboradas pela Secretaria Estadual de Educação, no mais castiço português,
sem se levar nada em conta as diferenciações culturais e lingüísticas dos
índios. Ao mesmo tempo, inculcando-se a necessidade da escolarizaç.ão
dos jovens entre os velhos, à maneira como se faz tradicionalmente na
área rural da sociedade envolvente, sem se possuírem programas rurais,
mantendo-se um ensino útil ao setor urbano, mas inteiramente descaracterizado para o setor agrícola, estas escolas têm retirado sistematicamente os jovens de suas aldeias: à semelhança do que ocorre entre brancos e índios quando fazem o serviço militar obrigatório, em geral negando-se a retornar à casa paterna, estas crianças e jovens, ao seguirem
para a escola, não pretendem mais voltar às aldeias, iniciando assim um
processo acelerado de destribalização e desintegração étnica e cultural.
Para além deste problema, surgem denúncias de que o professor - branco, natu.ralmente - acaba querendo saber e mandar mais do que o próprio cacique ou o chefe religioso da aldeia, além de apropriar-se da
merenda escolar - outra impostura criada para atrair os índios à escola,
tal e qual se faz com os· marginais sociais das cidades ou do campo na
rede escolar oficial - destinada aos alunos.
Em certo momento do processo de aculturação, contudo, e dependendo do grau de conscientização indígena, a escolarização f~rmal
pode ser importante veículo de conscientização. Por isso mesmo, a FUNAI resolveu romper um convênio existente com a "Casa do Ceará" ,
em Brasília, desalojando diversos estudantes índios universitários que ali
residiam. Na verdade, a decisão tinha um único endereço: Marcos Tere124

na, funcionário da FUNAI e bolsista, fora ameaçado de perder tudo caso continuasse integrando a União das Nações Indígenas, então em formação e presidida por Domingos Veríssimo Terena. Piloto brevetado,
atuando neste setor para a FUNAI, até então, não apenas permaneceu
na entidade como aceitou ser seu primeiro presidente oficial. Marcos,
que também estudava Administração de Empresas na Faculdade Católica de Ciências Humanas em Brasília, foi transferido para Mato Grosso
do Sul, perdeu o emprego e ainda foi ameaçado de ser emancipado sem
qualquer consulta, por arbitrariedade da FUNAI. A entidade tutelar
saiu-se pela tangente, segundo o jornal Porantim de setembro de 1981,
declarando que apenas cumpria o Estatuto do Índio, localizando esses
índios, que acabara de transferir, mais próximos de suas aldeias. Na verdade, Marcos, preocupado com a subsistência de outros índios, atingidos como ele pela medida, e após um encontro razoavelmente crítico
com o Coronel Silveira, do DGO, optou por interromper o curso, e com
seus colegas alugou um apartamento em Bras11ia, após ter conseguido
um emprego na Câmara Federal, graças à intervenção da liderança do
PT naquela casa, sob regime da CLT . Marcos pretende retomar os estudos de imediato , pois já está no sexto semestre, e idealiza aplicar seus
conhecimentos no planejamento de projetos indígenas, dispensando,
dessa forma, a participação da FUNAI. Segundo contou-me em Florianópolis, em outubro de 1981 , com seus conhecimentos, ele pretende
ouvir os índios, elaborar os projetos segundo esses desejos e levá-los
prontos à FUNAI, de maneira a diminuir o mais possível o espaço de
manobras tradicionalmente realizadas pelo órgão tutelar, como se
verificou no capítulo sobre a atuação da FUNAI em relação aos Xavante.
A decisão de retirada dos estudantes índios de Brasília foi tomada
sem qualquer consulta a eles, que trataram de reagir, encurralando, de
certa forma, a FUNAI, que reagiu, encomendando-lhes um estudo alternativo que eles buscaram elaborar. Ao retomarem ao órgão, porém,
foram acompanhados de Mário Juruna, que assim documentou tudo
com seu gravador, conforme transcrevemos a seguir:
"Coronel José Silveira - Qual é o problema, Mário?
Juruna - Você está criando problemas para os índios, você está
criando problemas conosco, você está querendo fazer uma divisão contra os índios. A FUNAI está falando que eu não sou representante de
ninguém, então, se você representa a comunidade, eu quero que você / (
me explique o seu serviço.
~
Coronel Silveira - Eu não estou entendendo, Mário ...
~niel Cabixi - Eu cheguei aqui e soube que estavam demitindo
funcionários da FUNAI que se interessam pelos serviços dos índios.
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Todos os que se interessam você está demitindo, e como vocês não sabem trabalhar, ficam acusando os funcionários, foi isso que aconteceu.
Coronel Silveira - Bem, Daniel, quase todas as pessoas demitidas
até agora pediram demissão e eu tenho as cópias arquivadas.
Daniel Cabixi - Ninguém está pedindo demissão. São vocês que
estão demitindo, acusando eles e demitindo todo o mundo.
Coronel Silveira - Veja bem, Daniel, a partir do momento em que
uma pessoa pede demissão em caráter irrevogável, nós não temos como
voltar atrás. Se essa pessoa pedir para não ser demitida depois, não há
mais possibilidade, porque você não pode manter uma pessoa como seu
funcionário se ela não o quer ser.
Daniel Cabixi - Isso para mim não interessa. É por isso que todo
mundo está. revoltado. Na FUNAI nunca aconteceu isso e agora que
vocês todos, militares, assumiram, querem roubar as terras e o dinheiro
do índio, é isso que vocês querem.
Coronel Silveira - E o que está fazendo a Ajudância de Barra do
Garças?
Daniel Cabixi - Ninguém está fazendo nada, está tudo parado.
Coronel Silveira - Quando foi que começou a safra do ano passado lá em Barra do Garças com os Xavante? Quando é que começou a ser
preparada a terra?
Daniel Cabixi - No ano passado nós começamos em julho.
Coronel Silveira - Julho ou agosto?
Daniel Cabixi - Julho.
Coronel Silveira - Vocês começaram em agosto.
Daniel Cabixi - Nós começamos em julho, mas sem máquinas.
Depois o Adhemar (presidente da FUNAI) mandou comprar a máquina
fiado e a máquina custou a chegar e sem a máquina não dá para fazer
todo o serviço. Então, foi em julho que começamos. Tem que derrubar
o cerrado primeiro, depois tinha que esperar a grade que ia chegar e a
grade nunca chegou e por isso atrasou.
Coronel Silveira - Veja bem, Daniel, você e o Mário estão aqui
em Bras11ia e nós mandamos lá para a Barra do Garças uma comissão só
para tratar desse assunto dos Xavante.
Daniel Cabixi - E por que não começaram logo? Estão só andando , gastando dinheiro em avião e hotel.
Coronel Silveira - Há dois agrônomos, dois economistas e dois
auditores, todos eles estão lá na Barra do Garças para cuidar do projeto
de vocês.
Daniel Cabixi - Ninguém está cuidando de nada.
Coronel Silveira - Mas você está·aqui em Brasília, Daniel!
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Daniel Cabixi - Não, eu vim correndo de lá, saí de lá sábado e
cheguei hoje. Agora a FUNAI está prendendo os índios para não virem
mais aqui em Brasília nem lá em Barra do Garças, e é por isso que eu
vim correndo, peguei carona de um fazendeiro.
Coronel Silveira - Estou te dando as explicações, agora cabe a
você aceitá-las ou não.
Daniel Cabixi - Para mim não interessa, eu não quero que vocês
fiquem trabalhando aqui e atrapalhando a gente e estragando todo o
serviço, vão sair também.
Coronel Silveira - Acho que não, Daniel, esse problema de sair ou
não, não é um problema meu, e inclusive o Presidente (da FUNAI) já
foi bem claro com vocês: não é um problema dele.
Juruna - Mas vão continuar com o projeto dos Xavante .
Coronel Silveira - Eu tenho certeza que vão, aquilo que o Presidente disse em termos do Projeto Xavante, do que está no orçamento
que você tem cópia, os trinta milhões de cruzeiros que estão previstos,
aquilo vai ser aplicado.
Juruna - E quanto tempo vai demorar para o projeto ficar pronto?
Coronel Silveira - É um projeto normal, é o mesmo do ano passado, por quê? Qual a diferença?
Juruna - Eu quero saber se o projeto vai continuar.
Coronel Silveira - Mas eu estou dizendo a você que vai continuar,
já está lá em Barra do Garças uma equipe para começar o projeto.
Juruna ...- O senhor já está começando a gritar. Eu lhe pergunto,
Coronel : que que o senhor acha, eu sou representante dos índios ou
não?
Coronel Silveira - De Namunkurá você é o líder.
J uruna - Por que você acha isso?
Outro índio - Por que a FUNAI fica espalhando aí que o Juruna
não tem nada a ver com os Xavante, fica fazendo fofoca dizendo que
ele tem motorista e tem carro? Ele não tem isso não, e se tivesse era
problema dele, particular.
Coronel Silveira - Sim, é problema particular dele.
Marcos Terena - Então como vocês ficam falando dele, dizendo
que ele resolve só na aldeia dele?
Coronel Silveira - Marcos, eu não estou colocando ninguém contra ninguém , você é bastante inteligente e sabe disso.
Marcos Terena - O Juruna não só é representante dos Xavante,
como ele representa toda a comunidade indígena. Agora, a FUNAI chega aqui e diz que ele não tem nada de meter o bico lá na nossa reunião.
Nós já estamos cheios, nós viemos aqui e ninguém atende a gente, fica127

mos caminhando nos corredores, para cima e para baixo, a gente traz
uma denúncia e ninguém providencia. Nós falamos da Dona !vete, para
0 Coronel Bordini, ela destratou o meu irmão, ele estava quase morrendo e ela o destratou ...
Outro índio - Senhores, desculpem, mas também vou falar. Eu
vim doente e a Dona Ivete faz serviço particular do hospital, deixando
de fazer papel de interesse da função que está cumprindo. Ela faz função particular da casa dela, tratando pessoal e gastando gasolina.
Marcos Terena - Por que essa mulher até agora não saiu? Como a
FUNAI tem coragem de tirar um antropólogo, um professor, esses caras
que querem ajudar a gente, e por que não tiram uma mulher pequena
como essa?
Coronel Silveira - Nós estamos contratando outra assistente.
(tumulto na reunião)
Marcos Terena - Vamos aproveitar e desabafar agora, já que a
gente vem só aqui, ninguém atende, é uma mordomia total.
Coronel Silveira - Eu já deixei de atender você alguma vez, Marcos?
Marcos Te rena - Eu não estou falando por mim só, eu estou f alando por todos!
Mário Juruna - O que você está resolvendo aqui conosco? Você
só tem papo, está enrolando os índios, está enganando o índio, é isso
que está querendo, mas realmente. para ajudar o índio você não está
atendendo.
Coronel Silveira - Não, Mário? Então, quando você manda uma
equipe para Barra do Garças, quando você vai aos ministérios procurar
recursos para as comunidades, você não está ajudando os índios, não é?
Só você pensa assim?
Juruna - Sim, eu penso porque hoje a FUNAI é pior do que ontem. Você está criando problemas para o índio, você está criando
problemas para o funcionário, você está criando problemas para o Brasil, parece que você tem que alinhar todo o mundo em fila para poder
proteger o índio. Você não está trabalhando para o índio, você está tra.
balhando para si, ganhando benefícios às custas do índio.
Marcos Terena - A gente chega aqui e dizem que a FUNAI não
tem recursos: e onde o Presidente arranja dinheiro para toda a semana ir
passear no Rio? Onde ele arranja dinheiro para comprar carro para ter à
disposição lá no Rio? Por que ele não tem coragem de comprar uma
casa para os índios que estão dormindo lá no chão, embaixo de lonas e
passando frio?
Coronel Silveira - Marcos, em primeiro lugar, a minha opinião é a
seguinte: os problemas administrativos da FUNAI, em termos do Presi-
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dente ir para o Rio, é problema da FUNAI, interno e administrativo.
Outra coisa: esse problema que vocês querem que nós mantenhamos
uma Casa do lndio aqui em Brasília, acho que vocês deveriam estar bem
melhor na comunidade de vocês. Não discordo de que vocês queiram
estudar, em absoluto ...
Marcos Terena - O senhor está querendo mandar a gente de volta
de lá de onde viemos? Mas veja bem, se a gente tivesse lá o que tem
aqui, não precisaríamos vir aqui.
Carlos Terena - Se eu tivesse escola na minha aldeia, eu não sairi~
de lá.
Coronel Silveira - Você faz parte de uin grupo, e na semana passada você viajou e não deu satisfação para ninguém.
Carlos Terena - Não, eu não viajei, quem viajou foi o outro, o
Marcos, eu sou o Carlos.
Coronel Silveira - Bem, eu faço confusão com vocês. Mas veja
bem, na própria ordem que se coloca um elemento de vocês, para viajar
e resolver algum problema, ele não dá satisfação e fica por isso mesmo.
Carlos Terena -Nós tivemos uma reunião com o Coronel Zanoni,
lá em cima, e ele falou, claro e taxativo: vocês não vão ficar em Brasília,
mas a gente vai fazer um grupo de trabalho. Mas para que grupo de trabalho? Se o Presidente já falou que não vamos mais ficar em Brasília,
ele cutucou a gente para trazer esse trabalho até sexta-feira. Eu dei um
duro, tive que ir buscar os caras para fazer uma entrevista, para poder
terminar logo o nosso trabalho. Então nós fomos lá na sexta-feira falar
com ele, e cadê ele? Então, essas coisas estão deixando a gente por conta, eu não sei se o ano que vem vou ficar aqui ou não, nem estou estudando direito, nem dormindo direito. Eu não sei o que será de mim
amanhã.
Coronel Silveira - Esse grupo de trabalho, Carlos, é justamente
para conseguir as transferências daqueles que têm junto à comunidade
um local de estudo. Essa é a primeira coisa e você sabe disso, tanto é
que você está participando dela.
Carlos - Agora fica nisso: a FUNAI, o Presidente, não dá uma
resposta se a gente vai ficar ou não.
Coronel Silveira - Mas o grupo já terminou o trabalho?
Carlos - Está terminando.
Coronel Silveira - Então, quando terminar, vocês terão a resposta.
Marcos - Sinceramente, quando você está na sua casa e chega alguém e lhe diz: você vai embora, não vai? Então, eu nem estudo direito,
eu nem tenho ânimo mais de ir para o colégio, porque eu não sei se vou
ficar aqui amanhã ou onde a FUNAI vai me mandar. Eu estou impa-
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ciente eu não tenho dormido direito com esse problema da FUNAI. Eu
já fal:i até para o senhor que não sou índio que trabalha aqui ~ó p~ra
0 meu sustento. Eu tenho minha família lá no Mato Grosso. O dinhetro
que eu ganho é todo repartido, isso eu já falei para o senhor u~a vez.
Eu trabalho porque eu preciso trabalhar. Então, pensando assun, eu
penso no meu pessoal que está lá fora, eu penso nesse aqui que está
doente. Eu já falei com o Coronel Bordini, mas não providenciaram
nada, eu estou muito decepcionado com essa administração. A FUNAI
está perdendo um grande homem que é o sr. Jaime de Mattos, que estão
mandando embora. Eu não sei por que não vieram consultar a gente para
saber se ele era bom ou mau funcionário., porque ele foi a única pessoa
que me acolheu aqui em Brasília. E não sei por que a FUNAI está tirando ele lá da secção dele. Eu queria uma explicação para isso, o que ele
fez? ele é comunista? é mau funcionário? eu não sei o que vocês falam,
não sei o que é isso. Ele é agitador? Eu não sei. Não é possível que a
gente sempre tenha que vir aqui brigar com vocês, nós não somos de
briga, somos de paz. Eu não sou um cara de briga, sou um cara de paz,
aprendi a respeitar todo o mundo , mas acontece que somos obrigados
a fazer uma coisa que não queremos fazer. A primeira vez em que eu fui
tratar com o Presidente (da FUNAI), ele me perguntou: o que você é?,
0 que você é? Como se eu fosse um bicho. Isso é maneira de se tratar?
Meu pai, meu avô, meu cacique, meu capitão, que são meus chefes,
nunca me trataram assim, por que é que um branco que chega de fora
e que eu nem conheço vai enchendo a gente? Se vocês querem que a
gente fique na aldeia, então façam um colégio lá na nossa aldeia, que a
gente vai embora e vai estudar lá dentro. Mas, por favor, tudo isso foi
"
. ,
.
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um sacrifício para a gente chegar ate aqui, nos começamos a vtr aqui
na marra, na época do outro Presidente. Agora chega uma outra administração de fora e desmancha, sem saber que finalidade tem? Eu .sei
que é a Casa do Ceará que quer cortar o convênio ...
Coronel Silveira - Já cortou, a partir de janeiro.
Carlos - Mas se a FUNAI estava interessada em ajudar a gente,
faria um convênio para alojar a gente aqui em Brasília mesmo. Mas não,
querem deslocar a gente. Você pensa que eu tenho dinheiro, que eu
tenho carro, que eu estou rico? Eu não tenho nada, mas estou estudando, e foi um sacrifícfo para mim chegar aqui em Brasília. Não vá pensar
que eu cheguei aqui e vocês me acolheram bem. Não, eu tive que brigar
com um coronel, para eu poder entrar aqui dentro. Eu fui maltratado
aqui dentro , eu fui humilhado dentro da FUNAI, mas hoje eu descobri
que nós temos Estatuto, e não sei por que não se cumpre o que está escrito no Estatuto, que é respeitar a pessoa do índio. O que na outra gestão fizeram comigo, o que a Dona Ivete fez comigo outro dia, eu já con130

tei para o senhor, graças a Deus não morri, não era a minha hora de
morrer . Então, o problema esta aí. E eu não sei por que a FUNAI não
resolve, e está mandando embora os melhores funcionários. Os funcionários do índio estão indo embora e, no entanto, as pessoas que ficam
aqui não têm o menor interesse em nos ajudar . ~ isso que eu não entendo, a FUNAI está falando que esses antropólogos são desordeiros, são
comunistas, e eu não entendo o que é isso. Então, se não vai dar, sinceramente, vocês me digam e me dão condições para eu ir para a minha
aldeia, que eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou puxar a enx~da, mas
desse jeito que está, não está dando, e eu estou falando de uma maneira
geral.
Coronel Silveira - No caso específico dos estudantes ...
Carlos - É isto que eu quero que a FUNAI tome providências,
estou muito triste, muito decepcionado com vocês, porque eu tratei
todo o mundo com muito respeito, mas tem hora que a gente não
agüenta mais. O pessoal aí fora está criticando a gente, os estudantes do
meu colégio estão me criticando, então o que a gente vai fazer, vamos
ficar de braços cruzados? Que tipo de índio eu sou? Sou um índio covarde? Felizmente não, felizmente eu não sei fiéar parado. Então, eu
queria uma explicação da FUNAI, queria, inclusive, falar com o Presidente, mas ele não está, não sei aonde foi. Mas precisamos colocar isso
em pratos limpos. Nós já viemos aqui, a UNIND já veio aqui, já deu uma
mão para vocês trabalharem juntos, no Estatuto fala que vocês são obrigados a nos ajudarem conforme o nosso grau de instrução, mas ninguém
está sendo aproveitado. O Presidente falou outra vez para o Marcos, que
está querendo ser piloto, mas a FUNAI não tem condições de arrumar
emprego para nós. Eu sou pobre, não tenho dinheiro, estou trabalhando
para meu próprio sustento, para o sustento dos meus irmãos e dos meus
pais que estão lá na aldeia. Agora, a gente chega aqui e tem que usar a
violência, que eu, particularmente, não gosto de fazer isso? Então, está
aí o problema: eu falei com o senhor e disse que estamos aqui para dialogar.
Coronel Silveira - Mas veja bem, Carlos, todos que me procura·
ram aqui, eu recebi. Não deixei de receber ninguém.
Carlos - Eu sei que vocês recebem, mas não adianta. Nós queremos é a solução do problema!
Coronel Silveira - Está sendo feito um grupo de trabalho para
apresentar uma solução em função de que a Casa do Ceará nos mandou
uma correspondência dizendo que em janeiro ela encerra o convênio.
Então, veja bem, se eu recebo a comunicação de que a Casa do Ceará vai
romper o convênio, o que eu tenho que fazer? Para vocês, que são estudantes, eu tenho que olhar a possibilidade de fazer transferências, de
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fazer com que vocês vão para um colégio mais próximo das suas comunidades, é isso que eu tenho que olhar em benefício de vocês.
(tumulto na reunião)
Carlos - Eu estou cursando o II grau , e agora eu tenho condições
de vir de onde eu estava. Mas antes eu não tinha, você sabe como eu
trabalhava lá em Campo Grande. Sabe como esse aqui trabalhava em
Campo Grande: um trabalhava de pedreiro, outro de c~egado~ de.carne no frigorífico, eu trabalhava de ajudante de pedreiro, e na~ tmha
como estudar porque ninguém dava.bolsa (de estudos) para mtm. Então, vamos raciocinar com bom senso, nós também somos humanos, nós
sofremos. Você já foi a uma área Nambikwara? Vá numa área para o
senhor ver ..."
Dias depois, ocorre nova reunião com o Coronel Zanoni, ainda em
companhia de Mário Juruna, que grava toda a conversa. Aliás, na gravação anterior ficara clara a reação da FUNAI à vi~ge~ r~alizada ~or
Marcos Terena a Puyo, onde ocorria um encontro tndigen1sta. Aqui, a
· reunião inicia-se com um duríssimo diálogo entre o Coronel Zanoni e
Mári~ Juruna, seguindo-se depois a retomada da questão dos estudantes:
"Juruna - Eu vim aqui para o senhor dizer, na minha cara, que eu
não sou representante de ninguém e que é a FUNAI que representa os
índios. Eu estou vendo é que você está fazendo uma divisão com a tribo, você está enchendo a cabeça do índio, usando mentiras na frente do
público. Então, eu quero que você me dê razão.
Coronel Zanoni - Antes que você acabe, eu não tenho nada para
falar com você. E só falo com você assuntos da aldeia Namunkurá. Se é
assunto de estudante, eu não falo com você, Mário Juruna, porque você
só responde pela aldeia Namunkurá. É isso que eu digo e fora disso não
quero mais conversa.
Juruna - ~ isso que eu quero saber: por quê?
Coronel Zanoni - Porque você é cacique da aldeia Namunkurá.
J uruna - E você, quem é?
Coronel Zanoni - Eu sou o DGPC, tenho que ver todos os índios
do Brasil, e quando você quiser falar da aldeia Namunkurá, eu falo com
o meu amigo Mário Juruna. Fora disso, eu não falo com você.
Juruna - Mas por quê?
•
Coronel Zanoni - Porque você não tem nada que ver com os
outros, você é cacique da aldeia Namunkurá. E vocês, o que estão querendo?
Marcos Terena - O pessoal veio falar com você sobre vários assuntos, sobre o que você disse de que o Mário não é representante da
tribo Xavante.

Coronel Zanoni - Mas é claro que não é, ele é representante da
aldeia Namunkurá. Onde está a representação? Eu não ouvi o Aniceto
dizer que o Mário está representando os Xavante aqui. O Mário representa Namunkurá.
Marcos - O peswal já está perdendo a calma pela maneira como
vem se desenvolvendo os trabalhos aqui dentro.
Coronel Zanoni - Um momento, vamos discutir cada coisa por
seu turno. Vocês estão me devendo um trabalho e até agora não me pa-

garam .
Marcos - Mas o trabalho está pronto.
Coronel Zanoni - Então muito bem, quando o trabalho chegar na
minha mão, vou estudá-lo. Depois, vou apresentar as alternativas ao Presidente (da FUNAQ e só depois disso é que vocês, estudantes, serão chamados para saberem os resultados.
Outro índio - Sim, mas o Estatuto diz sobre nosso progresso e
comunhão à comwiidade nacional, o Estatuto garante no~a presença
aqui. E se o Estatuto diz, por que vocês estão fazendo conti:a o que o
Estatuto diz?
Coronel Zanoni ...... Mas o que está sendo feito contra? Vocês não
conseguem mostrar.
Outro índio - Nós queremos que o senhor e o Coronel Coutinho
peçam demissão e o Presidente também.
Coronel Zanoni - Eu posso transmitir, mas prefiro ...
Marcos Terena - O senhor falou que o Presidente mandou criar
um grupo de estudos. Então, o senhor está entrando em contradição,
porque o senhor falou que o Presidente já tinha decidido mandar a
gente embora.
_
Coronel Zanoni - Ele deu três linhas de ação para vocês: uma, de
ir em julho; outra, de ir no fun do ano; e outra, na metade. Marcos, por
vezes a gente vai falar as coisas e não explica muito bem. Tínhamos par·
tido da seguinte idéia: se os estudantes tiverem que sair em julho, então
estudamos e~a linha. Eu não sei qual foi o estudo que vocês fizeram.
Marcos - Se o senhor quer saber, nós estuda.rilos o que está no
Estatuto. Nós estudamos realmente quais são as decisões· contrárias ao
que o Estatuto diz. E se o senhor quer saber, nós estamos assegurados
pela legislação, e o no~o estudo o senhor vai ver daqui a pouco, e já que
o senhor foi militar, vai ter que se submeter ao que o Estatuto diz, mas
se for o contrário, nós saberemos exatamente o que o senhor é.
Coronel Zanoni - Mas quem irá tomar as decisões é o Presidente
(da FUNAI). E o estudo foi feito por vocês.
Marcos - Sim, mas o senhor é o Diretor e ele é o Presidente, são
as cabeças, são os cúmplices. Mas eu quero deixar claro que nós estamos
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assegurados no Estatuto e no que a legislação diz, e caso o senhor tomar
uma decisão contrária, então nós saberemos exatamente quem o senhor

é.
Outro índio - Diretor, o senhor está conversando para não sair . ..
Coronel Zanoni - Eu tenho direito de ficar no meu gabinete, e
vocês estão invadindo o meu gabinete e prejudicando o trabalho da
FUNAI. Carlos, você tem que entender isso!
(tumulto na reunião)
Coronel Zanoni - Você não entendeu. Na primeira etapa, você
deu um lance. Agora é o estudo. Depois, vocês serão chamados, você e
mais os quatro companheiros, a Dona Lígia e a Jane, para a gente conversar e compatibilizar o estudo e levar ao Presidente (da FUNAI).
Jane - Nós estamos aqui, os estudantes, conscientes do nosso
trabalho, do nosso posicionamento e dos nossos anseios. Ora, se nós
pensamos assim e estamos sentindo as dificuldades junto com a FUNAI,
quanto mais aqueles que estão nas áreas, que estão com problemas de
terra, e posso citar aqui um exemplo particular: a FUNAI faz demarcação, chega um fazendeiro, porque é Coronel do Exército, ele desmarca,
e, portanto, a FUNAI atualmente não está trabalhando de acordo com
as necessidades do índio.
Coronel Zanoni - Um momento. Será que não foi tomada nenhuma providência? Os estudos devem estar continuando, as providências devem estar em andamento: Mas o problema da terra não está
aqui, nós estamos discutindo o problema dos estudantes.
Jane - O senhor falou que o problema da terra não está aqui;
acontece que o problema da terra é um dos fatores que levou e~es
índios a virem até aqui.
Coronel Zanoni - Eu quero que você entenda, Jane, é que o problema da terra não pode ser tratado aqui, porque eu não sou entendido
de terra. Não tem ninguém aqui da área, o assunto aqui são os estudantes. Eu quero responder àquela pergunta do Marcos sobre o porquê da
minha pressa em resolver o problema dos estudantes.
Marcos - Eu não disse que o senhor está com pressa, o que eu
falei é que o senhor está aprofundando muito o problema, e ele é bem
objetivo.
Coronel Zanoni - Mas veja, eu disse a você que é preferível nós
nos concentrarmos nesse problema e resolvermos de uma vez por todas
.
a questão, para nã'o termos de voltar mais a ela.
Marcos - O problema é que o tempo é escasso. De repente, o
senhor toma uma decisão, conforme o senhor disse que vai tomar, e
passa uma solução para a gente, sem a gente ter tempo de reagir.
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Coronel Zanoni - Quanto tempo nós demoramos para resolver
seu problema? Demorou, mas foi resolvido.
Marcos - Ainda não foi resolvido.
Coronel Zanoni - A parte do vôo ainda não, mas já está decidido
que vai ser feito, você sabe disso.
Outro índio - Um momentinho só. O senhor falou que realmente
o problema é urgente , mas a decisão do Presidente é nos mandar embora ...
Coronel Zanoni - O que você deve entender é que isso não quer
dizer que aquela decisão vá ser adotada. O estudo foi feito para isso,
mas, por exemplo: o Presidente visita uma aldeia, e, vamos supor: chega
lá a mãe de um menino e diz "eu estou com saudades do meu filho,
por que que ele não estuda aqui perto?". Não sei se aconteceu isso, mas
imagino que isso possa acontecer. Então, os próprios·familiares gostariam de tê-los mais perto. Eu não ~i que implicação possa ter isso que o
Marcos falou, do camarada ser tão envolvido pela outra sociedade, que
depois ele esquece das suas origens e não volta para lá, eu não sei qúe
implicação isso tem. Mas nós não estamos discutindo isso, estamos
apenas admitindo essa possibilidade, por isso eu pedi a vocês três estudos. Um estudo, saindo no meio do ano, tinha que ser dito assim: desvantagens, vantagem nenhuma, era o estudo feito, numa folha. Segundo estudo, sair no fim do ano: vantagens e desvantagens, tais e tais.
E esse aqui eu não vi, porque as vantagens não foram citadas, mas isso
não tem importância, porque nós vamos depois tirar.
Jane - O senhor me desculpe, mas eu acho que é uma vantagem
fundamental e essa não pode ser contestada. O senhor me desculpe, mas
é uma tentativa de invalidar o estudo, na medida em que são colocadas
só as duas alternativas, eles não podem estudar. Eu, como antropóloga,
assim como a Lígia, nós nos recusamos a fazer esse estudo, porque nós
não estamos aqui para desrespeitar o Estatuto do Indio. Não vamos
voltar atrás, porque o senhor está invalidando o estudo, dizendo que
não foram contadas as vantagens, existe o descumprimento de uma
lei e nós não queremos descumprir a lei.
Coronel Zanoni - Veja bem, Jane, isso você não precisa repetir,
porque já está escrito, já está assinado.
Jane - Mas o senhor está insistindo.
Coronel Zanoni - Eu estou dizendo porque vocês partiram de
uma premissa de que se não tinha amparo legal não valia a pena fazer o
estudo. Agora, nesse que vocês fizeram, também não mostraram suas
vantagens.
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Jane - Não existe um quadro dizendo "essas são as vantagens",
mas elas estão apontadas.
Coronel Zanoni - Eu já levantei alguns pontos positivos desse estudo. Agora, o problema não está em questão. ~que vocês s6 deram
como subsídios este texto que está aqui, só isso.
Marcos - Eu tenho a impressão de que o papel da FUNAI não é
ater-se a essas coisas que o senhor está levantando. Ela tem que cumprir
aquilo que está previsto. Outra coisa que deve ser feita, é lutar contra os
preconceitos vigentes que conduzam a repetições, muitas vezes indefinidas, de erros graves. ~ o que o senhor está querendo fazer com a gente, indefinições -página 13,penúltimo item, -então, o que o senhor está
querendo fazer com a gente, não cola . O senhor está querendo aprofundar o estudo e está querendo enrolar a situação. O estudo está sendo feito e está claríssimo então: a FUNAI só tem é que pegar este estudo e
adotar, e não é o caso de o senhor ficar falando em vantagens e desvantagens e ficar enrolando a gente. Isto para nós não cola mais, isto s6 irá
trazer desestimulo: ora, se a própria FUNAI começa fazendo isso, irá
gerar desestímulo ou outra coisa, porque toda a força equivale a uma
reação. Então, se o senhor está querendo fazer isso com a gente, vai ter
conseqüências, vai ter uma reação e o que pode acontecer é gerar desestimulo. Particularmente, eu estou já quase desistindo de ficar aqui em
decorrência disso tudo, mas quando eu estou desistindo, renasce aquela
força de lutar pelos intere~s que não são meus particulares, mas interesses de toda uma comunidade indígena. Se eu sair daqui, tenho certeza de que os senhores irão trabalhar tranqüilos de acordo com o que de
melhor for interessante para vocês. Esses casos de problemas de terra,
problemas de educação, de estudantes que não recebem bolsa, de estudantes que não recebem um aparelho que pedem, por estarem fazendo
faculdade, essas coisas todas que eu acho que são incumbência nossa,
· dos estudantes que estão em Brasília em contato com vocês .. . Por que
estão fazendo isso com a gente, por que o senhor não dá um jeito nisso,
para eles falarem com o Presidente? Eu tenho certeza de que o Presidente tem essa intenção. Agora, tem alguma coisa atrapalhando o trabalho do Presidente, porque eu conheço o Presidente pessoalmente e sei o
trabalho dele. Essa questão da terra eu não posso me aprofundar, mas
acho que a FUNAI tem que cumprir aquilo que está previsto. Para não
surgirem comentários, como surgiram, de que o Estatuto do Índio é um
livro de poesias. Alguém fez esse comentário e atribuiu-o ao senhor,
agora se o senhor falou ou não, eu não sei. Eu sei é que o senhor tomou
uma posição e o senhor não vai fazer livro de poesia, e se o senhor não
vai fazer livro de poesia, então vamos cumprir aquilo que está previsto;
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e já que a FUNAI foi criada e é a instituição do índio, ela arca com as
conseqüências do que o índio tiver que trazer.
Coronel Zanoni - Marcos, este estudo foi a prova disto, da seriedade e do carinho com que o assunto dos estudantes foi encarado. Pela
primeira vez colocamos quatro estudantes que representam, de fato,
vamos dizer, uma mostra de toda a nossa população índia, com vários
níveis de problemas de aculturação. Como você mesmo disse, uns
vieram de um jeito e outros vieram de outro. Isso é uma prova exata da
posição da FUNAI.
Marcos - Outra coisa que eu queria falar para o senhor, é que
nós, os estudantes, estamos querendo diálogo com a FUNAI para ajudar, se for o caso. Agora, o senhor chega na televisão e diz : "o estudante
não tem condições de ajudar a gente, não, porque eles estão mais levados por um sentimento de emoção, mas emoção não é o caso, emoção
é uma coisa repentina, que acaba". Mas não é isso, não.
Coronel Zanoni - Sobre isso eu já pedi auxílio para que me conseguissem lá na televisão a parte do som, exatamente aquilo que eu disse.
Eu usei a palavra consenso, eu disse que de momento eu não via como
o índio pudesse representar um consenso de todos os índios. Agora, isso
não quer dizer que ao todo isso não seja pouco.
Marcos - Lógico que é pouco, mas aqueles que são mais carentes,
a gente vai tomar uma atitude. Agora, se a FUNAI não consegue resolver o problema de âmbito geral, como é que nós vamos conseguir?
Coronel Zanoni - Então você já mostrou uma grande vantagem
•
que é a da pennanência dos estudantes em Brasília, e que o relatório de
vocês não apontou.
Lígia - Nas vantagens está escrito que a remoção dos estudantes
de Brasília compromete todo o processo operacional já desenvolvido e
que, apesar de todas as adversidades, levou os referidos indígenas a uma
tomada de consciência da situação real vivida pelos índios do Brasil.
Isso compromete a FUNAI enquanto instituição, à medida em que assume
posições contrárias aos interesses dos direitos indígenas, acirrando desta
forma o já bastante conflituoso relacionamento, e cujas conseqüências
são bastante imprevisíveis, comprometendo o cumprimento da lei
6.001, que dispõe sobre o Estatuto do Índio, bem como o regimento da
FUNAI. Compromete o respeito à luta desenvolvida pelos indígenas, na
medida em que rompe as barreiras ao acesso escolar. Compromete a
condição de intermediários assumida pelos índios entre o mundo dos
brancos e a sua sociedade, interrompendo os objetivos a serem alcançados pelos índios que se deslocaram a Brasília, que vêm assessorar a direção maior da FUNAI e, por dever profissional, pelos que estão atentos
ao Estatuto do Indio, é que nos posicionamos pela pennanência dos
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índios estudantes em Brasília, dando prosseguimento aos seus estudos e,
para tanto, recomendamos que se dê aos mencionados índios condições
para alcançarem os seus ideais. Aí estão as vantagens ·e desvantagens.
Jane - Apenas para encerrar, eu quero dizer ao senhor que tudo
o que a FUNAI faz traz conseqüências e pode até mesmo trazer conseqüências danosas. Então, acho que o senhor tem que considerar o índio
como um elemento - ou melhor - não mais como um elemento que
recebe tudo que se lhe põe nas mãos, não considere mais o índio como
um objeto . Hoje , o índio já sabe o que está querendo, ele já sabe o que
ele está buscando, e a partir do momento em que ele se conscientiza das
situações, ele pode ser um elemento útil à sua sociedade indígena, ou
então, mal interpretado pela direção. Eu gostaria que o senhor interpretasse os elementos indígenas como homens que pensam, e se eles pensam, eles vão agir de acordo com a sua consciência, e podem agir de
uma forma ou de outra, muitas vezes até usando a força. É necessário
que o senhor, antes de tomar uma decisão junto com o Presidente da
FUNAI, porque normalmente quem toma as decisões é o senhor e o
Presidente, considerem quais as conseqüências, quais as vantagens e
quais as desvantagens de uma decisão, porque esse negócio vai refletir
na gente e vai provocar uma reação.
Coronel Zanoni - Eu estou de acordo com os estudos, só que
vocês partiram de uma premissa ... achei que o estudo, além da conclusão, ainda teve aspectos importantes como foi o caso da alfabetização
do índio, que é uma das preocupações do Presidente desde que assumiu.
De modo que eu acho que estamos todos de parabéns, não vejo por que
não tenhamos um dia hoje para fechar o programa.
Lígia - Há um outro detalhe: acatando decisões dos interessados,
solicitamos uma reuniã~ para terça-feira próxima, da qual participariam
os índios estudantes, a divisão de educação, Vossa Senhoria e o Presidente. Agora, tendo em vista a reunião da tarde, o senhor decide o que
vamos fazer.
Coronel Zanoni - Só para vocês tomarem conhecimento, amanhã
o Presidente está comprometido para uma reunião sobre a reestruturação da FUNAI, lá no Ministério do Interior."
A solução para esse tipo de conflito, segundo o antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, seria a criação e o reconhecimento de
um estado plurinacional. Isso significaria, em termos de Brasil, que , segundo o cientista, pela diminuta população indígena, nao se poderia
pensar na tomada do poder, tal e qual ocorre no Equador ou Bolívia,
deve-se organizar até mesmo um movimento internacional que defenda
a autodeterminação dos povos indígenas:
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"Esta autodeterminação varia quanto ao nível segundo as condições próprias do grupo e do país em que está localizado. Os bolivianos
podem, no seu contexto, pensar na tomada do poder. Em outros países,
os índios estão lutando por certo tipo de autonomia regional que lhes
permita ter um território próprio, falar sua língua, manter formas de
governo tradicionais, enfim , ter uma vida própria no contexto de um
Estado que tem que ser um Estado plurinacional ou pluriétnico. Sinceramente, eu creio que, neste momento, toda a luta que se travar pelos
povos indígenas deve visar reconhecê-los como unidades políticas dentro da farmação de um Estado."
Na entrevista, concedida ao jornal Porantim de junho-julho de
I 980, o antropólogo ratifica a opinião de Egon Schade, segundo a qual
não há uma única alternativa para o futuro indígena, "há distintas alternativas segundo a condição de cada povo".
Mais recentemente, em setembro de 1981 , a Conferência Intern.acional das Nações Unidas sobre os Povos Autóctones e a Terra, reunida
no Palácio de Convenções de Genebra, na Suíça, com um total de mais
de quarenta delegados indígenas de todo o mundo, concluiu, em documento firmado pela sua,Comissão Jurídica, que "a integração forçada
equivale ao genocídio tal como está definido na Convenção Internacional de 1948, sobre a prevenção e punição do crime de genocídio".
Assim , o Brasil, que no início do ano fora condenado oficiosamente pelo IV Tribunal Bertrand Russell (ver capítulo a respeito e o
anexo correspondente), com encaminhamento das conclusões a diversos
organismos da ONU, recebia uma condenação oficial internacional, pela
relevância do organismo aí reunido. O documento oficial recomenda
ainda aos países-membros da ONU.para "reconhecer e proteger as organizações indígenas e manter com elas negociações", reconhecendo a
importância da propridade coletiva sobre a terra e a autodeterminação
das nações indígenas. Chegou-se mesmo a recomendar a revisão das
Constituições - tal como a do Brasil - que não reconhecem tais direitos. O ·documento conclui sugerindo que se dê representatividade a tais
segmentos na ONU, que eles tenham acesso à Corte Internacional de
Justiça (recentemente acionada pelos Estados Unidos contra o Irã, no
caso do seqüestro de mais de ano dos funcionários de sua embaixada em
Teerã), e que a ONU estabeleça supervisionamento das relações e negociações entre os povos indígenas e os Governos dos Estados em que eles se
inserem, que haja reconhecimento internacional para os tratados e
acordos com povos indígenas e mesmo intervenção da ONU em conflitos com povos indígenas. Não há a menor dúvida de que, em termos de
pressão sobre a opinião pública internacional, de força às entidades que

139

defendem a causa indígena, e de pressão sobre vários Governos, estas
decisões foram fundamentais.
~igualmente evidente, como observou o jornal Porantim, em sua
edição de outubro de 1981, que, neste nível, a FUNAI e todas as medidas recentes do Ministério do Interior em relação aos índios no Brasil
encontram-se totalmente fora das normas do Direito Internacional.
Como, porém, resolver a questão?
O professor Paul Leslie Aspelin, em estudo publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina, intitulado O /Íulio perante o Direito:
ou a Lógica e C.Oerência dos Códigos culturais (Boletim de Ciências
Sociais, n. 20), mostra que, "no caso do índio perante o direito, conceder ao índio um direito justo equivaleria a também conceder aos outros
grupos oprimidos um direito justo. Resolver a situação do índio perante
o direito_implicaria em também resolver a situação dos outros grupos
minoritários perante o direito, porque são partes de um só código legal
e cultural. E, como o direito é o veículo do poder e como o poder é
derivado da evolução das relações econômicas e políticas da sociedade,
isto implicaria na .resolução das relações econômicas e políticas entre
todos os grupos (compostos, cada um, de pessoas que se auto-identificam, ora etnicamente, ora por religião, por ocupação, classe, sexo, região, raça, etc.) da sociedade maior. ( ...) Deixar os índios exercer sua
vontade própria, através de tutor fiel, equivale simbolicamente a deixar
os pobres, os marginalizados, os bóias-frias, os favelados, exercerem a sua
vontade, que sem dúvida não é a de morrer de frio, de fome e de má
saúde, ou de sofrer o desemprego e a falta de terra e de educação adequada, que lhes negam melhores condições de vida".
Eis por que, em uma mesa redonda, já aqui citada, organizada pela
Folha de São Paulo e publicada sob supervisão de Carlos Motta, na edição de 20 de abril de 1980, Dom Tomás Balduíno, ex-presidente do
CIMI, afirmava:
"Numa observação geral, o problema indigenista interfere na problemática mais ampla do próprio modelo. ( ...) O fato é que a problemática indigenista põe a nu a situação de um regime e de um modelo,
põe a descoberto toda essa falcatrua oficial amparada por todos os poderes no Mato Grosso, e que agora procura de novo avançar contra o
índio. Eu falaria uma palavrinha sobre isso, ainda, para iniciar uma análise que talvez pudéssemos aprofundar aqui com relação a essa estadualização ou essa regionalização que não é outra coisa senão a manutenção
dos dois esteios do sistema: desenvolvimento e segurança. Eles estão
querendo agora as terras. O Ministério do Interior, que é o ministério da
fronteira agrícola e pecuária, está empenhado a fundo nisso. O modelo
Delfim Netto de exportação conta com isso. Acrescente-se a isso a pers-

pectiva da energia alternativa, que avança sobre as terras nas plantações
de cana-de-açúcar, um avanço que precisa de um esquema de segurança.
A presença, por exemplo, militarista na FUNAI, não é por acaso. A
estadualização ou regionalização é a segurança controlando a ·área indígena. E com que objetivo? Com o objetivo de favorecer os mesmos latifundiários que acumulam a função de latifundiários com o exercício da
política nas áreas provincianas."
Identificando-se com Darcy Ribeiro, Dom Tomás Balduíno afirma que, boa ou má, existe uma certa legislação, que não deve ser tocada
para não abrir caminhos escusas contra os índios, e existe uma tutela:
"Então, admitida a tutela, nós precisamos é denunciar o mau
tutor. A denúncia do mau tutor no sentido de que ele dilapida os bens
do tutelado e impede esse tutelado de se tornar adulto, maior, de abrir
os olhos, de caminhar com as próprias pernas, de se articular uns com
os outros. Isso nós precisamos denunciar, porque nem o espírito e nem
a letra da lei permitem isso".
Mais simplesmente: a tutela em si não é ruim. Mas ela não significa nem integração, no sentido da perda cultural de identidade, nem
emancipação forçada, o que significa apropriação indébita dos direitos
básicos indígenas. Eis por que, no mesmo debate, o deputado e jornalista Audálio Dantas, e o deputado Modesto da Silveira (um dos advogados de Mário Juruna na questão da permissão do Superior Tribunal de
Recursos permitir sua ida à Holanda) comunicaram a organização, na
Câmara Federal, no âmbito da Comissão do Interior, de uma subcomissão sobre o indígena, assumindo compromisso, aceito por deputados de
todos os partidos, com exceção parcial do PDS, de manterem constantemente em debate a questão indígena, através da apresentação na tribuna de denúncias a eles trazidas sobre problemas surgidos em todo o
país. Ao mesmo tempo, adiantou Audálio Dantas, quando não se puder
defender o índio à luz do Estatuto do Índio, "que seja a própria letra
da Constituição, mas que se garanta aos povos indígenas a ocupação das
terras em que vivem" e sua autodeterminação.
Para encerrar este capítulo, cabe ainda perguntar o que dizem os
índios a respeito desta integração. O cacique Txibae Ewororo, Boróro
da aldeia do Merure, indaga do homem branco:
"O povo brasileiro não disse um dia: Independência ou Morte?
Vamos também nós dizer isso, não apenas com palavra mas com atitude. Quando o índio quer, ele sabe ser independente. Nós preferimos
morrer livre e não viver como escravo".
Mário Juruna:
"A gente está amontoando as promessas do governo. Governo
pode acabar com índio, tomar conta da reserva do índio. Mas parece
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que agora ele não tem coragem pra matar índio. Então, a gente precisa
ter coragem. Governo não vai gostar daquele que fala a verdade. Gover·
no compra índio, e mesmo o chefe dos Xavante ele compra. Ele dá coi·
sa pra índio, para chefe, e diz: "Olha, chefe, toma um presente!" Então,
índio fica satisfeito. lndio volta alegre, mas e a família dele? A turma
dele, a gente dele? Como vai passar? A gente tem que ver pela frente e
atrás, pra ver o que está faltando. A Fundação Nacional do fndio é para
defender o índio. Não é pra defender a polícia militar. A Fundação
Nacional do lndio não é a Fundação Nacional do Militar. Militar enten·
de serviço dele. Ele não entende a natureza do índio. Como ele vai to·
mar conta do índio? Ele está criando muito problema. Ele nunca resol·
ve nem um dedo, nem um palmo. Não resolve nada".
Zalenzoé, cacique Pareci:
''Nós temos uma cabe·ç a e eles têm outra cabeça, porque são civi·
lizados. Nós temos outra cabeça, nosso pensamento é outro, não é
como pensa o civilizado. Como vocês estão dizendo, FUNAI hoje não
resolve nada, nada, nada. Nós temos que resolver por nossa
parte mesmo. Nós temos que corrigir por nós mesmos. Por isso nós
vamos, daqui por diante, preparar flechas" .
Wariaguiçawá, cacique Nambikwara, como que em resposta a
Cláudio Villas Boas, cuja filosofia foi exposta no início deste capítulo,
afirma:
"O outro (branco, FUNAQ, diz: "mais tarde eu vou medir a terra,
eu vou fazer isso". Mas não faz . Se eu pudesse eu media a terra, mas não
posso. O pessoal não resolve nada, só mais adiante. O que vai resolver
mais adiante? Mais adiante, ninguém mais está vivo. Nós vamos desapa·
recer tudo. Se nós descuidar da nossa terra, daqui a pouco desaparece
tudo. Nós temos branco cercando nós, quer dizer, nós ficamos no meio,
num pedaço de terra. Não tem jeito de ir pra outro lugar".
Opinião semelhante tem Nenito, um índio Guarani:
''Eu, da minha parte, acho que os índios vão desaparecer mesmo
porque já tem pouco. Outra coisa que eu quero dizer é que Já (na minha
aldeia) os índios ganharam trator, mas o trator fica só nas mãos do capi·
tão. Isso quer dizer que eles ganham dos índios na colheita, eles ganham
na terra tombada. E outra: a madeira da terra dos índios eles estão ti·
rando tudo. Estão derrubando o mato. Quer dizer, como os índios vão
possuir uma casa, de onde vão tirar madeira? Se os índios vão ficar só
com a terra, como vão se valer depois, não tendo madeira dentro da
área do posto?"
E o Boróro Eugênio é muito claro em sua colocação:
"Essa não vai ser a última Assembléia. Esperamos que sejam reali·
zadas ainda outras, por várias vezes. Que nós precisamos. Nós precisa·
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mos de instruções de nós mesmos. Instrução de branco já temos o sufi·
ciente. Bastante. Agora nós temos que progredir com o que temos em
nossa tribo. Com a riqueza que nós temos em nossa tribo, as riquezas
que têm outras tribos".
Estas palavras foram retiradas das falas de representantes indígenas das três primeiras assembléias indígenas, idealizadas e originalmente
organizadas pelo CIMI (ver capítulo sobre a luta indígena), a partir de
17 de abril de 1974, em Diamantino, até 2 de setembro de 1975, em
Merure. De lá para cá, dezenas de encontros semelhantes, organizados
pelos próprios índios, ocorreram . Também a consciência indígena cres- •
ceu. Hoje, os índios falam ainda mais objetivamente. Em um volume
recém publicado, Os lndios vão à luta (organização de Márcio Souza e
José Ribamar Bessa, Editora Marco Zero), Juruna assim se manifesta:
"Eu sei que a FUNAI quer dar emancipação para nós para se ver
livre de nós. Eles pensam que a gente é cachorro, que vai ficar por aí
solto. Eu não vou pedir emancipação. FUNAI tem obrigação de pagar as
coisas nossas. Todos brasileiros têm obrigação, porque tomaram tudo
que é nosso. Antigamente, no tempo dos avós, toda terra era nossa, aí
chegaram os portugueses, levaram tudo, só sobrou um pouquinho para
nós. Acho que a FUNAI quer emancipar para a gente pagar imposto. '.-:
Parece que só presta quem paga imposto. lndio não pode pagar impos·
to, pode ficar na terra o tempo todo, não deve pagar imposto, brasileiro
é que devia pagar imposto porque tomou nossa terra. É nosso direito
ficar na terra. Eles querem emancipar nós, mas não é para melhorar, é
para piorar. Se fosse para a gente depois ficar como Presidente da FU·
NAI, está certo, mas não é. IÍldio não é criança, mas esse negócio aí
dessa emancipação é ruim. Eu acho que todo o mundo é emancipado,
tem que se emancipar, mas não é para tomar a nossa terra. É para viver
melhor. As mulheres, elas também têm que se emancipar. Vive igual
índio, tutelada do marido, tem que se emancipar mas tem que cuidar
dos meninos, não pode deixar isso. A gente não pode deixar de ser ín·
dio. Eles vão morrer, vão ficar com muita raiva, mas a gente vai ser
índio. Acho que esse negócio de emancipação é muito ruim mesmo,
porque se fosse bom, FUNAI não fazia tanta briga para emancipar.
FUNAI nunca faz briga quando é coisa boa de índio. Quando brigam
muito, pode ver, é coisa ruim para índio. Eu acho graça, porque eles
pensam que índio ainda acredita neles. fndio não é besta não, não acredita mais na FUNAI. A gente sabe quando eles mentem, mas a gente
ainda espera."
E para concluir ~ a palavra de Marcos Terena, presidente da União
das Nações Indígenas:
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"Quando olho o nosso mundo, o nosso País, e vejo a ansiedade
nos olhos das pessoas que me cercam; quando olho e vejo ricos ficando
cada vez mais ricos e pobres ficando cada vez mais pobres; quando leio
os jornais e vejo o índice de desemprego, a marginalização da população
urbana, o índice de criminalidade, as crianças desnutridas indo à escola
em busca de algo novo na educação; quando olho em redor e vejo essas
mesmas crianças caminhando para a marginalização, sendo levadas ao
vício, ao roubo e até mesmo ao assassínio, me pergunto o que significa
civilização? O que significa integração? Para onde caminha essa popula\ ção que compõe a nação do meu País?"
Como nos mostrou Manuela Cárneiro da Cunha, não se mede
graus de indianidade. Mais do que uma herança biotipológica, ela é uma
maneira de ser. Em outubro de 1981, quando ouvi em público, pela
p rimeira v~arcos Terena, um al'uno depois comentou: "nunca tinha
sentido algo igual ao ouvir uma pessoa falar. Ouvindo Marcos Terena,
senti como nunca que alguém estava falando a verdade na minha frente". Lembrei-me de emoção semelhante que senti - e custei muito a
verbalizar, bem mais do que esse aluno - em face de Mário Juruna. Será
que essa indianidade conseguirá ser assassinada?

Juruna em um dos primeiros contatos dos Xavante com a sociedade branca.

Os estados devem proibir toda ação ou modo de
conduta com respeito a uma nação ou grupo indígena
ou em relação com territórios de uma naçaõ ou grupo
indígena, que resulte na destruição, desintegração ou
deteriorização de tal nação ou grupo, ou ameace de
outro modo a integridade nacional ou cultural da nação ou grupo.
UI Recomendação aos Governos do IV Tribunal
Bertrand Russell, de 1981.

7· o tribunal russe//:
um direito ou usurpação?
No dia 9 de julho de 1980, o antropólogo Darcy Ribeiro, falando
na mesa redonda ''O Problema indígena no Território de Roraima" , no
contexto dos debates da reunião anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência, na Universidade de São Paulo, tocou pela primeira
vez, de maneira pública, na reunião do IV Tribunal Bertrand Russell,
que deveria ocorrer em Rotterdã, Holanda, em novembro do mesmo
ano, para analisar a questão indígena nas três Américas. A mesa redonda, de que participavam ainda Orlando Sampaio (coordenador, em
nome da Associaç4'o Nacional dos Cientistas Sociais), Edson Soares Diniz (da USP), Carlos Zacquini (da Missão Católica de Catri;afi), Jane
Beltrão (antropóloga) e Cláudia Andujar (Conússão pela Criação do
Parque Yanomani), tivera tal repercussão pública, que fora transferida
do anfiteatro da universidade, para onde fora inicialmente programada,
para a concha acústica, com a presença de mais de núl pessoas.
Segundo Darcy Ribeiro, o Tribúnal Bertrand Russell teria, em seu
corpo de jurados, além dele próprio, o escritor Gabriel Garcia Marquez,
o jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, os antropólogos Robert Joulin (França) e Bonfil Batalla (México). Para Darcy Ribeiro, ao
contrário do que acontecera em outros tempos, em especial na época do
Marechal Cândido Rondon, "estou preocupado com o papel feio do
Brasil diante da opinião pública mundial."
É que a FUNAI acabara de denútir cerca de trinta antropólogos
claramente opostos à nova política então implantada no órgão por seu
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novo titular, o Coronêl Nobre da Veiga, que vinha de substituir o engenheiro Adhemar Ribeiro, cuja política de atenção aos índios sofrera
fortíssimas pressões, em especial do governador do Mato Grosso e do de
Roraima, sempre pressionados, por sua vez, pelos interesses de fazendeiros e empresas de colonização nacionais e internacionais. Os antropólogos demitidos foram substituídos, segundo o cientista, "por exagentes do SNI. ~como colocar sargentos no lugar de médicos nos hospitais. Estão fazendo isso com a FUNAI", concluía ele .
Poucos dias depois, em entrevista ao Jornal do Brasil, Darcy Ribeiro, que anos antes tivera a coragem de desafiar o Ministro do Interior
Rangel Reis, quando o mesmo pretendia desenvolver um projeto de
emancipação indígena à revelia dos próprios índios, sendo ameaçado inclusive de processo pelo Ministro, coisa que jamais se concretizou , voltava à carga, lembrando que "a única maneira de defender os índios na
América Latina é apelar para a opinião pública nacional e internacional".
Na mesma entrevista, sob o título "Darcy Ribeiro denuncia a FUNAI como 'tutora infiel'", o antropólogo explicava:
"O Tribunal Bertrand Russell se fixou no mundo como o grande
foro ético. Não tem poderes contra Governo nenhum. Mas ali se defendem interesses humanos, a imprensa e a opinião pública repercutem.
( .. .)Historicamente , a arma dos índios é a opinião pública".
Efetivamente, o encontro fora organizado pelo Werkgroep Indianen Projekt, um secretariado do Quarto Tribunal Russell, e que, no
dia 26 de setembro de 1980, dirigia-se a Mário Juruna, em correspondência por ele recebida no dia 7 de outubro , conforme o original que
temos em mãos, comunicando-lhe o evento, de 24 a 30 de novembro do
mesmo ano, na cidade de Rotterdã, valendo-se dos idiomas holandês,
inglês e espanhol como línguas-base do encontro. Textualmente, concluía a carta:
"Estamos escrevendo para convidá-lo como membro do corpo de
jurados, que considerará casos devidamente documentados e apresentados a ele, apresentados por testemunhos orais como bases para seus vereditos a respeito da situação dos direitos dos índios".
O documento vinha assinado por Ken Fleet, e em sua base indicava terem sido enviadas cópias do mesmo ao Conselho Indigenista Missionário, grupo Porantim , Comissão de Defesa do Povo Nambikwara e
Centro de Trabalhos Indigenistas. No dia 27 de outubro, o jornal gaúcho Zero Hora noticiava a intenção de diversas entidades indigenistas
em apoiar o pedido de Mário Juruna, a ser feito à direção da FUNAI,
para poder viajar. A notícia fora adiantada, no caso, pelo advogado Caio
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Lustosa, representante , simultaneamente, da AGAPAN e da ANAÍ-Rio
Grande do Sul .
Quase ao mesmo tempo, o próprio Mário Juruna iniciava sua luta
junto ao órgão tutelar, conversando diretamente com o presidente da
FUNAI. No dia 1? de novembro, o Co"eio Braziliense, em matéria
assinada pelo jornalista Avelino do Vale, publicava pela primeira vez
trechos da conversa - a primeira de muitas - desenvolvida entre Mário
Juruna e o Coronel Nobre da Veiga, no escritório da presidência, e na
qual era tacitamente prometida a permissão de viagem, posteriormente
negada. A reunião, realizada portanto nos últimos dias de outubro (dia
29, exatamente, à tarde), teve ainda a participação do superintendente
do órgão, Octávio Ferreira Lima, e do Diretor Geral de Operações,
Coronel José Godinho Rodrigues, após a liberação para a imprensa do
parecer do Conselho Indigenista da Fundação Nacional do fndio , integrado, dentre outros, pelo sertanista Orlando Villas Boas, a advogada
Laia Mattar (acusada - acusação comprovada em sindicância interna
mandada arquivar pelo Ministro Mário Andreazza - de má fé na demarcação da reserva indígena Xavante de Couto de Magalhães, entre outras,
e que chegou a agredir o cacique Mário Juruna, na sede da FUNAI, ante
as acusações feitas pelo mesmo), além de outros membros.
A nota da "assessoria de comunicação social" da FUNAI, de 29
de outubro de 1980, dizia o seguinte:
"O Conselho lndigenista, órgão de aconselhamento cultural ao
Presidente da FUNAI, dentro de sua atribuição de zelar pela proteção e
assistência ao índio e, considerando:
I - que os processos em pauta no Quarto Tribunal Russell dizem
respeito a grupos Aruak, do Alto Rio Negro e Nambikwara, bem como
à Tribo Yanomani;
II - que o convidado Mário Juruna é Xavante, e portanto, lingüisticamente da família Jê;
III - que não é parte da cultura indígena tradicional o hábito de
o índio pronunciar-se ou falar em nome de outros indígenas;
N - que, assim, a participação do Xavante Mário Juruna não representaria o genuíno testemunho da problemática em pauta;
apreciou, em sua última reunião, a solicitação do índio Xavante Mário
Juruna para participar, como jurado, das sessões do 4o Tribunal Bertrand Russell, a serem realizadas em Rotterdã, Holanda, no próximo
mês de novembro, decidindo, por unanimidade, desaconselhar a autorização solicitada.
Além disso, acresce o fato de o Brasil não reconhecer ao Tribunal
Bertrand Russell jurisdição e competência para os julgamentos a que se
propõe. A nação brasileira dispõe de um Poder Judiciário, constitucio147

nalmente organizado e capaz de apreciar qualquer lesão aos direitos individuais, sendo os silvícolas, conforme prevê o art. 37, da Lei 6001, de
1973 , partes legítimas para pleitearem, independentemente de assistência ou autorização da FUNAI, a defesa de seus direitos, em quaisquer
instâncias judiciais."
A representação do Tribunal Bertrand Russell, tão logo soube do
veto, divulgou nota prometendo mover "céus e terras para trazer Juruna", conforme , pelo menos, o mesmo Co"eio Braziliense do dia 1? de
novembro, e o Estado de Minas da mesma data. No dia 3 de novembro,
assim, confirmava-se o temor de que a promessa do presidente da FUNAI não valeria, quando o Ministro Mário Andreazza, em Brasília,
anunciava categoricamente, que Mário Juruna não viajaria, ao que este
respondia, no mesmo dia, em Curitiba, onde se achava para proferir
uma palestra, que iria até o Presidente João Baptista de Figueiredo, se
preciso fosse, para garantir seus interesses. A partir de então, e sucessivamente, Mário Juruna, sempre que alguém duvidava de sua palavra,
ligava o seu pequeno gravador e mostrava seu diálogo - aquele mesmo
apenas parcialmente transcrito pelo Co"eio Braziliense - com o Coronel Nobre da Veiga, e que é o seguinte, conforme a transcrição integral
aqui realizada:
"Juruna - Há um problema, nós temos direito de andar por todo
o Brasil, em todo o território, e eu gostaria de saber o que os senhores
acham. Eu recebi um convite da Holanda, e eu não posso atravessar a
fronteira sem comunicar, e eu gostaria de participar.
Presidente da FUNAI - Nós temos que saber de quem é o convite, para que a FUNAI fique sabendo quem será o responsável por você,
os pagamentos, a alimentação, o transporte, para que amanhã ou depois
não hajam mal-entendidos; sem responsabilidades nós não podemos liberar.
Juruna - Amanhã ou depois eu vou trazer a cópia do documento
para cá, porque eu recebi do Rio de Janeiro e o pe~soal me comunicou
em São Paulo. O pessoal mandou a carta através da FUNAI de São Paulo, e ontem chegou a carta para mim, eu tirei uma cópia e amanhã apresentarei aos senhores. E pediria que os senhores me conseguissem o
passaporte para eu poder assistir esse encontro, que o pessoal está fazendo todos os anos, e eu gostaria de representar a nação brasileira.
Presidente - Nós vamos ver o que diz o convite para sabermos o
que vamos decidir. Sem ler o convite não podemos decidir, temos que
saber quem é o responsável, o que é que você vai fazer.
Juruna - Todas as nações foram convidadas.
Presidente - Você é convidado a título de quê?

Juruna - O convite diz: nós gostaríamos que você, como chefe de
comunidade aparecesse aqui, e estamos encanúnhando a carta para o
Presidente da FUNAI, para você comparecer em nome da nação.
Presidente - Essa entidade não é oficial, é uma entidade particular, é um conselho, mas não é de representação do governo. Nós temos
que ver o teor da carta, porque eu não quero que amanhã você esteja
em Amsterdã e diga: olha, eu não tenho dinheiro, isso eu não quero que
aconteça de jeito nenhum. Você sabe como são essas coisas, você viu o
que aconteceu com aquele rapaz lá no Rio de Janeiro, que prometeram
dar dinheiro para ele e na hora não deram coisa nenhuma e ele passou
maJ. O que eu quero é que alguém seja responsável por você e que
amanhã, quando você esteja na Europa, não digam: olha o Mário, está
aqui e não tem dinheiro. E se acontecer isso, é por tua conta, porque eu
não vou dar dinheiro e nem o Governo brasileiro.
J uruna - Se vocês não quiserem dar, eu estou aqui para conseguir
recursos do brasileiro, senhor presidente.
Presidente - Sim, mas eu tenho que saber o que diz o convite. O
convite deve dizer "nós convidamos o Cacique Juruna".
.
Juruna - O senhor quer que eu faça uma ligação para o Rio de
Janeiro?
Presidente - Não, é melhor esperar a carta vir, porque por telefone não resolve. Vamos ler o que está escrito na carta e ver o que eles
oferecem a você, se dão passagem, se dão estadia, se dão transporte, se
dão alimentação, se dão alguma ajuda de custo.
Juruna - O que está faltando é o passaporte, só isso que falta.
Presidente - O passaporte só com autorização da FUNAI.
Juruna - Para foi:a do Brasil só falta passaporte. Esses recursos de
passagem, de alimentação e de dormitório, esses recursos eles dão.
Presidente - Mas é preciso que eles se responsabilizem, inclusive,
pela sua pessoa. Se acontecer algum desastre lá, é culpa e risco da entidade, a FUNAI não tem nada com isso.
Juruna - Então eu não preciso de passaporte, eu não preciso da
FUNAI que me dá passaporte?
Presidente - O que eu quero que você entenda é o seguinte :
amanhã ou depois, se acontecer um problema qualquer, você sabe que
hoje em dia viver é perigoso, você sai daqui e pega o avião, o avião cai e
você morre .. . Então, é preciso que alguém, se amanhã ou depois acontecer um desastre com o Mário Juruna, que eu não quero que aconteça,
mas pode acontecer, nós todos somos humanos, acontece um desastre, e
aí como é que fica? Vão dizer: a FUNAI é a responsável pelo Mário
Juruna. Não, a FUNAI não é responsável pelo Mário Juruna, pois ele foi
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sob a responsabilidade de tal entidade. Vão dizer: a FUNAI largou o
Mário J uruna sozinho na Europa . ..
Juruna - Não é isso, senhor presidente, a FUNAI se me chutava a ponta de botina, eu poderia fugir. Então eu posso sair muito chocado daqui, se o senhor manda a ponta da botina para eu sair para lá . E
se acontecer do" avião cair e eu morrer', aí a gente pode jogar a culpa na
FUNAI. Mas como nós estamos conversando direitinho e o senhor vai
conseguir o passaporte , o recurso vem de lá, então ninguém tem a responsabilidade.
Presidente - A responsabilidade é de quem está te convidando, é
como se eu convidasse você para ir na minha casa: eu passo a ser responsável por você, o que acontecer com você eu sou responsável. Nós temos
que ver é o teor da carta.
Juruna - ·Então não tem problema, amanhã eu trago a carta para
você examinar e não haverá nenhum problema. Eu até fiquei muito
satisfeito e honrado com este convite.
Presidente - Eu só espero que você se lembre de que é brasileiro ,
você é índio brasileiro, não vá vender o Brasil lá fora .
Juruna - Olha, eu não vendo cabeça para ninguém.
Presidente - Eu só quero que você se lembre disto, que você é um
homem brasileiro, e que o governo brasileiro lhe defende sob todos os
aspectos e que você deve fazer lá um trabalho para o Brasil e não contra
o Brasil; por pior que esta terra seja, sempre é melhor que a dos outros;
eu não acho que exista terra melhor, por pior que ela seja. A vida está
cara, mas eu quero é morar no Brasil. O que você tem é que defender o
Brasil, não vá atacar o Brasil.
Juruna - Eu posso defender o Brasil, posso defender a terra, mas
não defendo o povo.
Presidente - Então você não é brasileiro, vá para a Bolívia, não
quer defender o Brasil, vá para a Bolívia. Se você não gosta do povo
brasileiro, vá embora. Eu, se não gostasse do povo brasileiro, iria embora. Vocês não fariam o mesmo?
Outros - Claro, nós queremos morrer po Brasil.
Presidente - Quem não gosta do povo brasileiro tem que ir embora, vai para a Bolívia, vai para o Chile, para onde quiser. Se você falar
mal do povo brasileiro, quando voltar aqui ninguém vai lhe querer bem,
Mário, não faça essa bobagem. Eu estou te chamando a atenção para
depois você não dizer: o senhor não me disse nada. Você é um homem
que não conhece muito as coisas dos brancos. Agora, a Nação brasileira
são cento e vinte milhões de pessoas e se amanhã você for atacar a Nação brasileira lá fora, quando você chegar aqui o pessoal vai te vaiar, não
entre nessa fria.
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· Juruna - Por quê? Então eu tenho que defender os pistoleiros,
aquelas pessoas que já mataram índios?
Presidente - Um momento, Mário. Você está sendo contrário a
um Governo que está lhe defendendo, porque se não é a FUNAI, você
sabe o que aconteceria. Você não tem o direito, como brasileiro, de ir lá
fora e atacar o Governo brasileiro, nem o povo brasileiro, muito menos
0 povo brasileiro. Você não pode fazer isso lá fora, caso contrário, você
vai ver o que vai acontecer a você quando voltar. A opinião pública vai
se voltar toda contra você. Eu estou te aconselhando como tutor de
você que sou, não faça ataque nenhum ao povo brasileiro.
Juruna - Se você me comprar a cabeça, eu não vou atacar o povo
brasileiro.
Presidente - Comprar a cabeça, você não deve se vender, a sua
opinião não deve ser comprada. Agora, se você quiser se vender por dinheiro, é problema de você.
Juruna - Não , eu não vou entregar a cabeça para ninguém. Aqui
no Brasil eu já vendi a cabeça alguma vez? Até hoje não vendi nenhuma.
Presidente - O que estou te alertando é o seguinte: se você for
para o .e xterior, você se comporte como brasileiro e como índio e nunca
ataque a Nação que te recebe de braços abertos e na qual você convive
com a sua família e com os seus irmãos. Nunca ataque o país, por pior
que aquela nação seja, por piores que as coisas estejam. Nós temos é que
defender isso aqui, brigando aqui dentro para melhorar a situação, e
nunca lá fora. Este é o meu alerta para amanhã você não. dizer : você não
me avisou. E. se amanhã ou depois você fizer alguma besteira lá fora,
para não dizer que não foi alertado. Você tem é que contar as histórias
que o governo brasileiro faz pelo índio, o que você tem é que contar a
verdade e não chegar lá e dizer: o povo brasileiro não faz nada pelo índio.
Juruna - Então me mostra todos os documentos aqui que eu
anotei.
Presidente - Os trezentos e oitenta milhões?
Juruna - Isso é projeto. Mas me diga quantos brasileiros já morreram aqui dentro do nosso país.
Presidente - Mário, isso é um acontecimento que ocorre em todos os países. Agora, você não tem é o direito de atacar o nosso país. O
que eu quero dizer é que, às vezes, as pessoas são mal intencionadas
com você. Estão te utilizando, mas eu não estou utilizando você para
coisa nenhuma. A FUNAI está assistindo a todos os índios e você é todos os índios. Agora, eu nunca mandei você fazer nada, jamais aqui na
FUNAI alguém disse: Mário, você faça isso. Eu nunca perguntei o que
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você foi fazer em Porto Alegre. Agora estou te assistindo e tenho o direito e a obrigação de te esclarecer, mostrar o que estão fazendo.
Juruna - Me diga uma coisa: este fazendeiro que matou o índio já
foi processado?
Presidente - Está sendo processado. Agora, eu não posso entrar
na polícia e dizer: polícia, faça isso, porque é outro Poder. Mário, você
tem que entender que existem no Brasil três Poderes, que são: o Executivo, o Judiciário e o Legislativo .. Então, o Judiciário está processando, e
eu não posso chegar lá e dizer 'façam isso', eu não tenho o direito, porque sou do Executivo. Eles têm a sua norma de trabalho e a sua norma
de ação e estão trabalhando, e os nossos procuradores estão sempre
indo lá para saber como está o processo . Muitas vezes nós deslocamos
aviões para atender índios. Fizemos tudo, mas você tem um limite que
não pode ir além.
.
Juruna - Eu nunca usei o avião da FUNAI, ando sempre por
conta particular. E se a FUNAI me atendesse bem, eu falava bem da
FUNAI.
Presidente - Eu não estou pedindo que você fale bem da FUNAI,
você fala aquilo que a sua consciência manda. Mas não fale contra o
povo brasileiro. Caso contrário, quando você chegar aqui todo o mundo
estará contra você.
Juruna - Não tem problema, eu não me importo.
Presidente - Eu estou te alertando , agora, você faça como quiser.
Quando surgirem as conseqüências, não venha falar comigo.
Juruna - Não tem problema comigo, eu não tenho contrato com
ninguém.
Presidente - Eu só estou te alertando, para você não ser veículo
contra o Brasil, porque você é brasileiro.
Juruna - Sim, eu sou brasileiro, mas por que que o branco mata
índio?
Presidente - E você pensa que isso acontece só aqui? Isso acontece em todos os países do mundo, sempre aconteceu e vai acontecer. Por
exemplo, quantos brancos morrem por dia aqui, você já imaginou?
Juruna - Mas isso é outra coisa.
Presidente - Não, é tudo igual. Os índios matam os brancos e os
brancos matam os índios. Eu apenas estou te alertando e acho que você
não deveria fazer, você pode perguntar para o mais humilde aí fora: você quer deixar de ser brasileiro? Ele vai responder: não, eu quero ser
brasileiro.
um orgulho nosso ser brasileiro. Eu não vou lá fora dizer
que o Brasil é ruim para mim, lá fora eu tenho é que defender o Brasil e
nunca atacar. Eu penso assim, agora você pode pensar diferente.
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Juruna - Em vou embora no domingo.
Presidente - Não, você tem que ficar para tirar o passaporte. O
passaporte tem que ser tirado por você, outra pessoa não pode tirar por
você . Quais as viagens que você tem?
Juruna - Dia 3 eu vou para Curitiba, e depois venho para cá para
pegar o passaporte. A viagem é dia 25 de novembro, e se a gente tirar o
passaporte segunda-feira eu posso esperar para ficar lá com tudo na
mão.
Presidente - Está combinado."
Mas com a recusa oficial do Ministério do Interior em liberar uma
pennissão de viagem, Mário Juruna apressou-se. No dia 5 de novembro,
endereçava o seguinte bilhete, a partir de Barra do Garças:
"Meus prezados amigos deputados Modesto da Silveira, Gilson de
Barros e José Costa:
Como os senhores sabem que a FUNAI está criando embaraço
para eu poder ir à Holanda, a convite e com as despesas pagas pelo Tribunal Bertrand Russell, peço aos meus amigos para cuidarem do meu
caso, fazendo tudo o que for preciso. Muito obrigado e um abraço do
chefe Mário Juruna".
No dia 10 de novembro, o advogado Caio Lustosa, de Porto Alegre, entrava com um mandado de segurança contra o ato do Ministro
Mário Andreazza, nos seguintes termos:
"Mário Juruna, brasileiro, líder do povo Xavante, casado, residente e domiciliado no Alto Xingu, por seu procurador firmatário, impetra,
com fundamento no artigo 153 da Constituição Federal e artigo 1~ da
Lei 1533 de 31 de dezembro de 1951 , mandado de segurança contra o
ato do Exmo. Sr. Mário David Andreazza, brasileiro, casado, Ministro
do Interior, residente e domiciliado na Capital Federal, pelas seguintes
razões de fato e direito:
Preliminar - O requerente, embora sob regime tutelar previsto
pelo artigo 6?, inciso 3~ do Código Civil e artigo 7? da lei federal 6001 /
73, do Estatuto do Índio, tem legitimidade processual de pleitear em
seu próprio direito, em ensinamento de Celso Agrícola Barbi, comentando artigo 9?, inciso 1? do Código de Processo Civil: "Não importa
idoneidade do representante. A lei, para resguardo de interesses do incapaz, afasta seu representante e o substitui por curador especial, que servirá apenas para causa" (Comentários CPC, v. 1, tomo 1, p. 130).
Fato - Através de ofício com data de oito de outubro a Fundação de Paz Bertrand Russell dirigiu ao Coronel Nobre da Veiga, presidente da Fundação Nacional do Índio , solicitação no sentido de autorizar viagem do requerente para participar no período de 23 a 30 do corrente mê~ ·.na condição de jurado, ao IV Tribunal Russell sobre direitos
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dos Indios nas Américas. Em fins do mês de outubro, o Conselho Indigenista da FUNAI negou a autorização, mas conforme notícia do jornal
Estado de São Paulo, de 1? de novembro, o presidente da FUNAI
"prometeu ontem ao cacique Mário Juruna, depois de longa discussão
gravada pelo índio, que o passaporte dele será liberado e ele poderá
viajar à Holanda". Para surpresa sua, o jornal Co"eio do Povo, edição
de 4 do corrente, publicou declaração do Ministro Mário Andreazza de
que o governo não permitirá a viagem ao requerente, alegando não reconhecer existência nem competência do Tribunal Russell, incapacidade
do requerente, e carecer este de representatividade dos povos indígenas
brasileiros.
Direito - O ato do Ministro do Interior viola flagrantemente dispositivos expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem,
subscrita por nosso país, a Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho, incorporada no direito interno pelo decreto n? 58.824
de 14 de julho de 1966, a Constituição Federal e Lei Federal 6001/73
do Estatuto do IÍldio, porque:
Primeiro - dispõe o artigo 13 da aludida Declaração, "todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. Todo homem tem direito a sair de qualquer país,
inclusive do próprio, e a ele regressar". Desde 1537, o Direito Canônico,
através do breve do Papa Paulo III, reiterando a Bula do Papa Urbano
VIII, reconheceu os índios como "verdadeiros homens, capazes na fé
cristã, com direito à liberdade e domínio de seus bens, mesmo se não
estivessem convertidos".
Segundo - Os artigos segundo e terceiro da Convenção 107 asseguram aos membros das populações tribais como o requerente, direitos
e possibilidades iguais aos da população nacional, garantias contra segregação e discriminação. O artigo quinto preceitua aos governos proporcionem aos indígenas possibilidade de exercer o espírito de iniciativa
e desenvolvimento das liberdades civis mediante a participação.
Terceiro - O artigo 153, parágrafo 2? da Constituição Federal,
garante liberdade de locomoção, inclusive mediante o habeas-corpus,
contra qualquer violência ou coação.
Quarto - O Estatuto do Indio determina à União estender aos
índios o benefício da legislação comum, de livre escolha em seus meios
de vida, permanência voluntária (grifo do autor), em seu habitat, autodeternúnação e pleno exercício dos direitos civis e políticos (artigo 2?,
incisos, I, IV, VIII e X).
Quinto - O ato do Senhor Ministro do Interior, denegando a licença de participação ao requerente no Tribunal Russell, refoge de sua
competência funcional, por ser de atribuição expressa do Senhor Presi154

dente da Fundação Nacional do Índio, nos termos do artigo sexto da
Portaria GM/BSB/ 1086, de 21 de julho de 1972 (Regimento Interno da
FUNAI), combinado com o artigo l ~ da lei 15.371 de 5 de dezembro de
1967 e artigo 7~, parágrafo 2?, da lei 6001 /73. Ruy : "Se a autoridade
invoca atribuição inexistente, ou exorbita da atribuição existente, embora cricionária dentro de seus limites, não pode a Justiça recusar socorro legal e direito ao indivíduo ou Estado para dela apelar". (Comentários à Constituição Federal Brasileira, v. IV, p. 43-4, Ed. Saraiva,
1933).
Ante o exposto, Inúnente Ministro e Egrégio Tribunal, usando do
meio facultado pelo artigo IV da lei 1533/51 e protestando a juntada
instrumento procuratório (nos termos do Estatuto da OAB), o impetrante requer respeitosamente:
Primeiro - concessão liminar, fundada no artigo 7~, inciso II da
lei 1533, suspendendo o ato do Senhor Ministro do Interior, denegatório da autorização de viagem ao requereu te ao exterior, para participar
do Tribunal Russell;
Segundo - notificação da aludida autoridade para prestar informações de lei;
Terceiro - deferimento final writ, assegurando o direito do impetrante de viajar livremente ao exterior, independente da autorização tutelar ou suprimento desta.
Requer, finalmente, a outorga do benefício de assistência judiciária, nos termos da lei n? 1060 de cinco de fevereiro de 1950, na condição reconhecidamente pobre do impetrante .
Nestes termos pede e espera deferimento.
Caio Lustosa, OAB 2726, CPF 009481870/34."
Mário Juruna enviara ofício, protocolado sob n? 3562/80, ao Presidente da FUNAI, solicitando a permissão da viagem, o qual terminava
da seguinte forma: "Finalmente, requer a V. Sa. que, na hipótese de
indeferimento do presente pedido, lhe seja fornecida certidão do inteiro
teor do despacho dessa Presidência a fim de fazer prova em juízo".
Documentos semelhantes haviam sido enviados no dia 10 de novembro ao Chefe do Serviço de Passaportes e ao Chefe do Serviço de
Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira do Distrito Federal, este último
recebendo o n? 005016/80, no DPF de Brasília, nos quais também se
pedia "por certidão, o inteiro teor do despacho denegatório a fim de
fazer prova em juízo".
A guerra judiciária se iniciava. No dia 13 de novembro, por certidão, o presidente da FUNAI, Cel. João Carlos Nobre da Veiga, dava o
seguinte despacho ao pedido oficial de Mário Juruna: "Deixo de apreciar o pedido, por encontrar-se a matéria sub judice, no Egrégio Tribu155

na! Federal de Recursos, através do mandado de segurança n? 90.696,
impetrado perante aquela Corte de Justiça, pelo advogado Caio Lustosa". O documento foi encaminhado a Mário Juruna no dia seguinte,
através do ofício nÇl 034/GAB, assinado pelo chefe do gabinete do presidente da Fundação, Sandro de Souza Pedra.
Enquanto isso, a repercussão nos meios de comunicação, da decisão de Andreazza, continuava. O Globo, no dia 4, publicava "Ministro
reitera veto à viagem do cacique Juruna", enquanto o Co"eio Braziliense, em matéria de página inteira, do dia 8 de novembro, divulgava ampla
reportagem do jornalista Avelino do Vale, sob o título "Briga de branco
invade aldeia - o "affaire'' Juruna", acrescentando, em subtítulo significativo: "Antropólogo e indígenas denunciam que FUNAI está instigando os Xavante para não aceitarem liderança de Mário Juruna". O
acerto desta denúncia, feita pelo antropólogo Cláudio Romero, um dos
muitos despedidos pela FUNAI naquela época, bem o sabemos, podendo o leitor consultar o capítulo específico sobre uluta indígena". A
acusação recaía especialmente nos coronéis Anael Gonçalves e Ivan
Zanoni Hausen.
·A reação de Juruna, no dia 29 de outubro, quando soubera dà
negativa do Ministro Mário Andreazza, começava a concretizar-se . Naquele dia, ele indagara, realmente zangado: "Pra sair fora, como que
branco tem direito, mais direito do que índio, e nós não têm direito?"
Enquanto a Fundação Bertrand Russell distribuía boletins a todo
o mundo, em diversos idiomas, denunciando a medida do Governo brasileiro, o próprio Juruna dirigia à Fundação correspondência em que
fazia igual denúncia:
"Eu, Mário Juruna, Chefe da Comunidade Indígena Xavante de
Aldeia Namunkurá, no norte do Mato Grosso, mando carta para o 4?
Tribunal Bertrand Russell, na Holanda, explicando porque eu não vou
compare.cer.
Parece que Governo brasileiro tem medo de me deixar ir porque
eu vou contar, vou explicar para todo mundo aí da Holanda ajudiação,
o crime que a FUNAI, que o Coronel N0bre da Veiga está fazendo
contra as tribos indígenas do Brasil.
Eles têm medo de mim, porque eu não sou índio bobo, eu entendo o problema, a pobreza das comunidades indígenas, eu reclamo das
autoridades, reclamo na imprensa para atenderem os índios que estão
sem terra, que estão passando fome.
No Brasil, toda população ficou acompanhando no jornal para ver
se a FUNAI me deixava ir, todo mundo, deputados, jornalistas, estudantes, antropólogos, só a FUNAI e o Ministro do Interior que proibiram
eu de ir para Holanda.
0
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O Coronel Nobre da Veiga falou que foi o Conselho lndigenista
que não me deixou ir, mas quem escolhe o Conselho Indigenista não são
os índios, então quem está no Conselho Indigenista são homens da SUDECO, da SUDENE, do Banco do Brasil que não conh'.ece o problema
do índio. A FUNAI devia colocar os lídere.s indígenas no Consellio Indigenista, ou então, pessoas indicadas pelas comunidades indígenas.
·O Orlando Villas Boas também fica dizendo. que o Tribunal Rus,.
sell não presta, só porque ele não foi convidado para ir no Tribunal,
então ele fica falando que eu não devo ir, que eu sou tutelado, o que
o Orlando quer é que o índio fique sempre bobo, sem entender nada
da vida do branco, daí só ele que ganha as coisas do estrangeiro no
nome do índio, ele não entende que o índio tem que crescer, tem que
defender a comunidade dele, o Orlando tem inveja de mim e fica falando mal de mim, só porque eu defendo o meu povo, defendo os índios
do Brasil inteiro, enquanto ele fica em São Paulo ganhando não sei
quantos milhões por mês para defender a FUNAI, defender o Coronel
Nobre da Veiga que está matando os índios, que mandou 38 indigenistas, antropólogos que eram anúgos dos índios embora da FUNAI, que
tirou os índios Kayoá da Fazenda Paraguassu das terras deles.
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É urna vergonha o que Orlando Villas Boas está fazendo, ele está
ajudando massacres dos índios do Brasil, eu não sei porque que o Presidente do Brasil João Figueiredo não vê os crimes que o Presidente da
FUNAI está fazendo contra os índios, ele não vê os crimes que o INCRA está fazendo contra os posseiros, não vê que estão matando a
pobreza enquanto eles estão andando no tapete macio, com paletó e
gravata bonita, com dois automóvel, não vê a pobreza do povo.
b por isso que eu não posso ir para o Tribunal Russell na Holanda, porque a FUNAI e o Ministro do Interior e o Orlando Villas Boas
têm medo do que eu iria falar da situação dos índios, mas não faz mal,
eu vou continuar batalhando aqui no Brasil para defender meu povo
mais confiante porque sabemos que temos amigos aí na Holanda também lutando para nos defender. Assina o Chefe Mário Juruna".
No dia 17 de novembro, após o Egrégio Tripunal de Recursos ter
aceito o "mandado de segurança" do advogado Caio Lustosa em nome
de Mário, os advogados e deputados José Oliveira Costa e Antonio
Modesto da Silveira entravam com um pedido de habeas-corpus no
Tribunal Federal de Recursos, protocolado sob nç> 232318, nos seguintes termos :
"JOSÉ OLIVEIRA COSTA e ANTÔNIO MODESTO DA
SILVEIRA, abaixo assinados, brasileiros, advogados, residentes nesta cidade , respectivamente na SQN 202, I, 102, e
na SQS 311, 1, 60 l , vêm impetrar ordem de habeas-corpus
em favor de MÁRIO JURUNA, brasileiro, cacique xavante
da Aldeia Namunkurá, em Barra do Garças, no Estado de
Mato Grosso, cerceado que se encontra em sua liberdade de
locomoção por atos ilegais e discricionários do Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior, Mário Andreazza, e do
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Coronel
Moacir Coelho, pelo que expõem e requerem a Vossa Excelência o seguinte :
1. Em fins de setembro último o paciente recebeu convite de The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd., com
sede na Bertrand Russell House, Gamble Street, Nottingham NG7 4ET, na Inglaterra, para participar, como membro do júri, dos trabalhos do 49 Tribunal Russell, que será
instalado na cidade de Rotterdam, na Holanda, no período
de -24 a 30 de novembro fluente , com o objetivo de apreciar, sob o ponto-de-vista ético, denúncias de violações a
direitos de índios nas Américas (doe. anexo n9 1).
2. O paciente, por estar sob a tutela especial da Fundação
Nacional do Índio {FUNAI), manteve imediato contato
pessoal com o presidente dessa entidade, Coronel Nobre da
Veiga, a quem participou o convite que recebera, esclare158

cendo que sua viagem à Holanda seria integralmente custeada pela Fundação Bertrand Russell para a Paz, e pedindolhe, ao final , que o ajudasse a superar exigências burocráticas para a rápida obtenção de um passaporte comum de
modo a lhe possibilitar viajar para a Europa em tempo hábil.
3. Em que pese ter o Presidente da FUNAI lhe prometido ajuda para obtenção de passaporte junto ao órgão competente da Polícia Federal em Brasília, o paciente foi surpreendido com o farto noticiário jornalístico do dia 4 de
novembro corrente, dando conta de que o Senhor Ministro
do Interior convocara na véspera uma entrevista coletiva à
imprensa especialmente para comunicar que decidira, em
nome do Governo, impedir sua participação como jurado
naquele tribunal ético e, por isso, não o deixaria sair do
País {does. n9s 2 a 6, anexos).
4 . Mal podendo acreditar nas notícias que chegavam ao
seu conhecimento, o paciente procurou caracterizar o constrangimento ilegal que lhe impunha o Ministro de Estado,
cerceando-o em seu direito de ir e vir, razão por que requereu formalmente ao Presidente da FUNAI, em 10 de
novembro fluente, autorização expressa para viajar para a
Holanda em atendimento ao convite da Fundação Russell,
ao tempo em que pedia ao Serviço de Polícia Marítima,
Aérea e de Fronteira do Distrito Federal a expedição de seu
passaporte, na forma dos artigos 89 e seguintes do Dec.
n9 84.541, de 11.03 .1980 (does. anexos n9 7 a 8C).
5. A materialização da decisão ministerial de impedir, a
qua.Iquer custo , a ida do paciente para a Holanda, de acordo
com instruções reservadas passadas à Presidência da FUNAI
e ao Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, efetiva-se pela
procrastinação da apreciação de seu requerimento ao órgão
tutelar {doe. n9 9, anexo) e pela negação de seu pedido de
passaporte, cuja expedição, por sua vez, está condicionada
ao prévio assentimento da FUNAI.
6. Expostos os fatos que levaram os impetrantes a recorrer a esse egrégio Tribunal, buscando pela via do habeascorpus por cobro ao constrangimento ilegal que é imposto
ao paciente em seu direito de ir e vir, pedem vênia para
aduzir as seguintes considerações finais:
a) admitindo-se tão-só para argumentar, coubesse no legítimo exercício da tutela a proibição feita ao paciente para
viajar para a Holanda e ali participar, como membro do júri,
dos trab~hos do 49 Tribunal Russell, só à Fundação Nacional do Indio, pessoa jurídica de direito privado , caberia,
com exclusividade, a prática do ato proibitivo, vez que é ela
o órgão que exerce, em nome da União, a tutela dos índios
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e das comunidades indígenas ainda não integradas à comunhão nacional (Lei n? 6.001, de 19.12.73, § 2? do artigo
?? c/c o artigo 1?, item 1, do Estatuto da Fundação Nacional do Índio, aprovado pelo Decreto n? 84.638, de
16.04.80).
O Senhor Ministro do Interior estaria, na linha desse raciocínio, usurpando poderes legalmente deferidos a outrem
e não passíveis de delegação;
b) ocorre que o paciente é relativamente incapaz (artigo
6?, III, e § único do Código Civil). Vale dizer, não pode o
tutor substituí-lo na manifestação de vontade como seria de
seu dever fosse absoluta sua incapacidade. A vontade, na
hipótese, é a do tutelado, apenas assistido pelo tutor.
O paciente tem manifestado reiteradamente a vontade
inequívoca de participar, como juiz de fato, dos trabalhos
do 4? Tribunal Russell nos termos do convite que lhe fez a
Fundação Russell, não podendo a FUNAI ou o Ministro
do Interior substituí-lo na decisão;
c) ao contrário do que pretendem o Ministro do Interior,
o Presidente da FUNAI e o Senhor Diretor-Geral da Polícia
Federal, - que nenhuma subordinação tem ao primeiro
coator, embora encampe inteiramente sua decisão de
impedir a viagem do paciente à Europa "cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem
como aos órgãos das respectivas administrações indiretas,
nos limites de sua competência, para a proteção das co-

munidades indígenas e a preservação dos seus direitos."
(o grifo é nosso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis
e políticos que em face da legislação lhe couberem".
(art. 2?, X, Lei n? 6.001 acima invocada).
É oportuno, por conseguinte, fazer especial remissão ao
artigo XIII, 2, da Declaração Universal dos Direitos do Homem:
''Todo homem t.em o direito de deixar qualquer país, ·
~clusive o próprio, e a este regressar."
e ao § 20 do artigo 153 da Constituição Federal, que a todos garante a liberdade física (jus manendi, ambulandi,
eundi ultrodtroque) e indica o "writ" do habeas-corpus
como o remédio próprio e extraordinário para sua proteção:
"Dar-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder. Nas transgressões disciplinares não caberá habeascorpus".
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O PEDIDO
7. Confiam, pois, os impetrantes, pelas razões de fato e
de direito acima expostas, no provimento deste pedido de
habeas-corpus que visa a garantir ao paciente MÁRIO JURUNA o direito de viajar para o Exterior e regressar ao Brasil livre e desembaraçadamente, quando julgar que assim é
de sua conveniência e independentemente de autorização
tutelar ou suprimento desta, garantindo-se-lhe nas mesmas
condições a expedição do passaporte comum requerido ao
Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira do Distrito Federal.
8. Considerando, entretanto, a) a exigüidade de tempo
disponível para que o paciente possa chegar à Holanda a
tempo de participar dos trabalhos do 4? Tribunal Russell, a
instalar-se em Rotterdam entre os dias 24 e 30 de novembro
fluente, como é de seu desejo; b) a irreparabilidade dos prejuízos que t.erá se o constrangimento abusivo e ilegal que
sofre em seu direito de ir e vir em função de atos ilícitos do
Senhor Ministro do Interior, Mário Andreazza, e do DiretorGeral da Polícia Federal, Moacir Coelho, não cessar incontinente; e c), a relevância do direito que se pretende assegurar
ao paciente, pedem os impetrantes a Vossa Excelência a
conce~o liminar do ''writ", requisitando-se, ao depois, as
informações de praxy sobre os fatos deduzidos nesta petição às autoridades acima apontadas como coatoras, a saber:
o Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior, Mário Andr~azza, domiciliado no edifício-sede do Ministério do Interior, na Esplanada dos Ministérios, P-rojeção 23, e o Senhor
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Coronel
Moacir Coelho, domiciliado no edifício-sede do Departamento de Polícia Federal, no Setor de Autarquias Sul,
Quadra 6, lotes 9 e 1O, ambos nesta Capital.
Pedem deferimento,
Brasília, 17 de novembro de 1980."
Esta nova medida legal foi tomada após um encontro havido entre
o presidente da FUNAI e Mário Juruna, sendo que este estava acompanhado dos deputados Gilson de Barros e Modesto da Silveira, e o representante da FUNAI preparara-se para a discussão, trazendo os caciques
Warodi (da aldeia de Pimentel Barbosa), Gabriel (de Kuluene) e Adão
(de Areões) para negarem a Juruna, em nome de suas comunidades, que
falasse em nome de todos os Xavante. Mais tar-de, triste mas não se sentindo traído, Juruna destacaria que os índios não eram culpados, que
eles estavam sendo manipulados pela FUNAI. Mas eis a conversação,
bastante pesada em alguns momentos, daquele dia, que transcrevemos:
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"Deputado - ( ...) se afastar do país, a convite que recebeu da
Holanda, e sobre o qual me parece que eu já tive uma conversa anterior
com o senhor. Gostaria de uma notícia, a sua impressão nos parece um
tanto contraditória com a informação que nos deu , e gostaríamos de
saber como é que está.
Presidente da FUNAI - Não, o que foi dado de informação, informação oficial, uma vez que o problema transcendeu a própria FUNAI, uma vez que o Ministério do Interior tomou conhecimento e divulgou a informação face ao seguinte problema: o Mário Juruna trouxe
o convite do Tribunal Russell para participar de um júri, e nós ouvimos
o nosso assessoramento cultural, que. é o Conselho Indigenista, e o fi~
zemos apresentando a documentação que nos chegou às mãos, e o Conselho houve por bem não autorizar a ida do Mário J urupa, uma vez que
os assuntos que vão ser tratados no tribunal, são assuntos que não são
ligados aos Xavante. São assuntos Nambikwara e dos Yanomani, inclusive isto é desconhecido do próprio Mário J uruna, e num julgamento
de 7 a O, com unanimidade do Conselho, decidiu-se não autorizar a ida
dele, uma vez que ele não conhece, desconhece estes problemas. Por
outro lado, o governo brasileiro tem o Poder Judiciário que defende
todos os interesses individuais, o senhor sabe muito bem que nós temos
um Poder Judiciário, em pleno exercício ... Por outro lado, este Tribunal Russell é um tribunal particular, é uma entidade limitada, e que
o atual governo não reconhece. Então, dentro destas idéias, não só pela
decisão do Conselho Indigenista, que foi unânime, não interessava a
participação, uma vez que não é da temática da cultura indígena um índio representar os demais. Ele representa, mas não por ato, os demais
índios brasileiros: Não há nenhuma delegação, e aqui estão os outros
líderes que poderão dizer aos senhores isto, que não é delegado dos
índios brasileiros. Ele é representante, mas não por ato.
Juruna - E como é que o senhor acha, o que o senhor acha, o que
o senhor representa aqui na FUNAI? O que o senhor faz com o índio, o
que o senhor resolve com o índio?
Presidente - Bom, isto é um problema que não está no momento
em voga, que nós estamos no momento aqui discutindo a assistência ao
índio. Aliás, esta assistência está sendo feita no campo , e o senhor não
tem estado no campo, o senhor tem estado na cidade.
Juruna - E como o senhor não toma conhecimento de tudo mais
sério?
fresidente - Outros problemas da FUNAI serão respondidos e
serão tratados. Estão aqui os índios, o Adão, o Gabriel e o Warodi, que
poderão falar em nome das comunidades indígenas Xavante.
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Deputado - Eu gostaria de fazer uma pequena apreciação sobre o
que o Coronel acabou de dizer. O senhor naturalmente decidiu-se de
acordo com os seus fundamentos, que acabou de repetir, e que teriam
sido proferidos pelo Conselho Indigenista.
Presidente - É o meu órgão de assessoramento cultural.
Deputado - Então o senhor já deu um despacho negando a viagem
dele. Bem, eu como cidadão, tenho o direito de uma opinião diferente.
Presidente - Lógico.
Deputado - E então, gostaria de lhe dizer que se, na verdade, são
os tribunais brasileiros que decidem sobre o direito individual de ir e vir,
de ir ou não ir de qualquer lugar, dependendo da sua vontade, ele, muito embora na verdade tutelado, não está com seu direito de ir e vir cerceado, não é verdade? Tanto que ele está indo e vindo dentro do país à
sua vontade. Bem, se ele deseja, se é da sua vontade, seja para visitar ou
não qualquer tribunal, seja privado ou não, este seu direito, individual,
deve ser respeitado, deve ser exercido em qualquer lugar. Da mesma
forma que ele pode ir agora ao Superior Tribunal F~deral ou a qualquer
tribunal do país, ele tem o direito de visitar qualquer país estrangeiro a
qualquer título, e na verdade este Tribunal Bertrand Russell, que não é
um tribunal oficial, nem aqui e nem em outro lugar do mundo, que não
é um tribunal oficial, mas é uma entidade cultural ...
Presidente - ... particular ...
Deputado - ... é uma entidade cultural conhecida e reconhecida.
Não, ela não é uma entidade governamental, mas ela tem um nível de
tal modo respeitável, um nível ético, em todo o mundo, que ela chega
a ser uma entidade consultiva de organismos internacionais, inclusive de
alguns de que o Brasil faz parte. Portanto é uma entidade, de forma
indireta, reconhecida pelo Brasil. Eu diria que, ainda que fosse um
organismo absolutamente particular, e ainda que não fosse organismo
nenhum, se uma pessoa, até física, no exterior o convidasse, e ele, se
pudesse exercer livremente o direito de ir e vir que a lei lhe assegura ,
em qualquer parte do Brasil ou do mundo, então não haveria impedimento algum de ele ir e eu creio que ficaria muito melhor para o nosso
país, que ele fosse, que não indo. Porque se ele fosse vai dar uma imagem que vai ser exata. Se ele mentir, vai responder pelas mentiras, mas
se ele disser a verdade ele não vai estar denegrindo ninguém e certamen- ~
te vai estar contribuindo para a boa administração do nosso país, inclusive a sua. O Conselho Indigenista, se esta é a sua argumentação, me
parece, uma argumentação bastante hábil, mas não é uma argumentação
que deveria, na verdade, ser a querida pelos dirigentes da FUNAI, ou
pelos dirigentes do próprio Ministério. Eu creio que se o Juruna não·
atender ao convite formulado, o Brasil vai perder muito mais do que se
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ele o atender. É a impressão que eu tenho quando um índio que representa naturalmente a sua tribo - ele não representa os índios brasileiros, mas representa a sua tribo - entretanto ele representa melhor os
índios brasileiros do que qualquer um de nós, na medida em que ~le é
índio, na medida em que ele é líder, em termos culturais, eu digo.
(apartes simultâneos ininteligíveis)
Presidente - Eu pediria licença ao senhor para lhe dizer que em
termos culturais ele não representa os índios. Ele representa a tribo..
Que os demais cento e vinte grupos indígenas brasileiros não têm este
hábito cultural de delegar a ninguém a sua representação.
Deputado - Por outro lado, ele havia nos dito que o senhor havia
prometido . . .
Presidente - Não, eu não prometi, eu ia consultar, eu não posso
prometer nada. Isto é uma coisa que eu digo sempre a ele. Eu não
prometo nada, coisa nenhuma. Eu vou consultar os órgãos técnicos que
me assessoram para que eu pôssa ter um amparo legal para autorizar ou
não autorizar. Então, foi essa a conversa que nós tivemos aqui, que está
gravada sem nenhuma modificação.
Deputado - Segundo ele nos disse, o óbice que o senhor colocou
foi de natureza econômica, isto é, se ele tivesse ...
Presidente - . . . Ele trouxe uma carta inicial de que ele pedia a
aprovação. Mas quem é o responsável pelo convite? Não tinha vindo a
responsabilidade. Aí veio uma carta apócrifa. Vou mostrar a carta para
o senhor tomar conhecimento (gravação interrompida). Absolutamente,
deputado, ilustre deputado, o senhor bem sabe que é impossível identificar quem mandou a carta. Pode ser o Manoel ou o Joaquim, quem
sabe?
Deputado - Mas isto é muito comum aqui no Brasil. Noventa por
cento das autoridades no Brasil assinam de forma ilegível, não sei como
o senhor assina . ..
Presidente - Mas não tem nem o nome escrito embaixo. Eu ponho o nome escrito embaixo, aqui não temos nome algum, ninguém
sabe quem assinou.
Deputado - Bem, se este é o problema, o da autenticidade da
assinatura, este é superável. Até em duas horas, com um telefonema,
mandariam outro ... Isto aqui, Coronel, vai me desculpar pela discordância, é. uma questão de estilo. Na administração pública brasileira há
uma praxe: Fulano de Tal, nome por extenso, e o cargo embaixo. José
da Silva, Governador do Estado.
Presidente - Não tem cargo nenhum, aí diz somente a entidade,
não diz se é presidente, secretário ou diretor, e nem o nome da pessoa.
O senhor sabe quem é?
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Fac-símile da carta da Fundação Russell enviada a Juruna e à FUNAI, dentre outras entidades. Ao contrário do que pretendia o presidente do órgão, não apenas a
assinatura é clara quanto, no cabeçalho, aparece o cargo do signatário.
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Deputado - Na verdade, é um formalismo que para o Coronel, ser
imperativo ... mas se este é o impedimento ...
Presidente - Somente para caracterizar o desrespeito a uma correspondência, sem que seja caracterizado quem a mandou.
Deputado - Não, Coronel, isto é praxe de muitos lugares.
Presidente - O senhor vai me desculpar, mas ninguém llie dirige
qualquer documento, sem ser identificada a pessoa que o faz. Jamais
uma pessoa que se preza manda uma carta sem identificar quem é. Este
Woerkgroep Indian Projekt, isto é uma entidade? Não diz quem seja o
secretário, presidente ...
Deputado - Mas justamente é a identificação que a pessoa que
assinou é a mesma que enviou, esta é a responsável, é realmente a pessoa
que fala pela entidade, o seu presidente, o diretor, o chefe do conse-

lho ...
Presidente - Mas tinha -que dizer aqui embaixo. Presidente, Fulano de Tal.
.
Deputado - Eu quero dizer o seguinte: concordo com o Coronel
que falta o título desta assinatura. No entanto, se este for o óbice, este
será simples e poderemos resolver.
Outro membro da FUNAI - Gabriel, você tem alguma coisa a
falar?
Gabriel - Mim não sou chefe grande, eu sou baixinho, mas quero
pedir a todos prá me ajudarem lá na minha aldeia. O Coronel, tô pedindo, eu tava andando por aí mas não tinha ninguém meu conhecido ...
Deputado - Eu e o meu colega Gilson de Barros, quero esclarecer
para você, e explicar ao chefe Warodi, que nós, deputados, temos uma
missão diferente da FUNAI. Toda a nação, todo o povo brasileiro, paga
a FUNAI e paga nós, mas o dinheiro para ajudar o índio não é dado
para o deputado, o dinheiro é dado ao governo, que dá à FUNAI, para
ajudar o índio. Então, quem deve ajudar o índio com trator, com semente e com tudo isto, é a FUNAI. Nós, que somos do Poder Legislativo, isto é, deputados, somos apenas fiscais do trabalho do Executivo,
isto é, somos também fiscais da FUNAI. Por isso é que qualquer índio,
seja o Mário Juruna ou o Warodi, ou qualquer brasileiro que chega lá
(na Câmara ou no Senado) alegando uma coisa justa, nós procuramos
acompanhar no que for possível. Não é ajudar com trator, não é ajudar
com semente, porque o povo brasileiro não põe dinheiro na nossa mão,
põe na mão, no caso do índio, põe na mão da FUNAI. Por isso é que
a FUNAI é que deve ajudar o índio, mas quando existe uma incompreensão: por exemplo, o mundo todo também está preocupado com
o índio do Brasil, está preocupado com o Xavante, está preocupado
com os índios de outras partes do mundo, por isso eles querem saber,
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querem estudar para dar um apoio moral, e por isso, quando o Mário
Juruna veio e falou conosco, falou con:i os deputados, e eu sou o Presidente da subcomissão do índio, então ele veio e explicou que tinha
conversado com o presidente da FUNAI, pedindo a ele que autorizasse
a ida dele numa organização lá no estrangeiro, que convidou ele para
ir lá explicar a situação do Warodi, a situação do índio, em todo o Brasil, ele veio e disse que o Presidente da FUNAI havia prometido deixar
ele ir, e depois resolveu não deixar mais, com base num documento do
Consellio Indigenista. Pareceu-nos justo que o índio tenha liberdade de
ir aonde quiser ou onde precisar. Por isto, viemos conversar com a Presidência da FUNAI, para ver se ela autoriza a saída do Mário Juruna ou
do líder indígena que os índios indicarem. O Mário Juruna recebeu um
convite pessoal, e iria, certamente. Sendo ele índio, ele não vai ser contra o índio. Sendo ele índio, ele vai ser a favor do índio, aonde ele estiver, seja junto à Câmara dos Deputados, seja junto à FUNAI, seja aonde
ele estiver. Ele estará ao lado dos índios. Eu não sei, a questão do índio
eu não conheço e não sou índio, mas respeito, admiro e ajudo a todo o
índio que peça ajuda, não material, não de dinheiro, porque não me
deram dinheiro para dar aos índios, isto é a FUNAI que tem parte de
dinheiro que canaliza para o índio, mas continuarei ajudando no que
for possível. Foi com esta intenção que viemos aqui falar com o Presidente da FUNAI, para permitir a saída do Mário para ir lá na Holanda,
que é outro país, que está fazendo uma discussão sobre índios. Não tem
mal nenhum, eu acho que da mesma maneira que nós estamos aqui discu tindo, qualquer sociedade, qualquer jornal, ou igreja, estão interessados em índio, porque é o país que paga a FUNAI, para cuidar dos problemas do índio. Mas se os índios estão todos felizes, todos satisfeitos,
e os problemas estão todos resolvidos, então está tudo bem, mas se ainda existem problemas do índio, a nação brasileira quer saber quais são
estes problemas, e vai saber com quem? Com a FUNAI, que é responsável pelo problema do índio. É preciso dizer isto para compreender a
posição do meu colega Gilson de Barros e a minha, e de outros deputados que às vezes são convidados por vários índios ou caciques para ajudá-los moralmente, ajudá-los de alguma forma. É isto, e assim eu estou
aqui conversando com o presidente da FUNAI.
Presidente - Bem, nós queremos agradecer a visita dos senhores e
dizer que o fato já extrapolou a área da FUNAI, uma vez que o Ministro
do Interior já tomou conhecimento e já deu a sua decisão, que é a decisão do governo. Entretanto, para esclarecer os nobres deputados? que
não foram por nós convidados, mas que aquiescemos em receber, pedimos que da próxima vez peçam audiência para que nós não tenhamos o
desprazer de não recebê-los, porque nós não podemos entrar em seus
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gabinetes sem autorização dos senhores. Então, pedimos que haja esta
reciprocidade, só isto, porque quando os senhores desejarem uma entrevista, nossas portas estarão sempre abertas, mas não venham acompanhados de outras pessoas que não sejam convidadas. Nós os atenderemos com toda a consideração que temos com o Poder Legislativo, mas
peço que na próxima ocasião os senhores respeitem o Poder Executivo,
que eu represento, pedindo a audiência que nós a concederemos, mas
não venham acompanhados de outras pessoas.
Deputado - Já é uma deferência muito grande, Coronel, num
país em que Deputados e Senadores, além de nada, valem quase coisa
nenhuma.
Presidente - Não, eu os considero, tanto que os recebi.
Deputado - Gostaria de focalizar os dois pontos que o senhor
acaba de abordar. O primeiro deles é em relação à decisão da FUNAI,
que ~final de contas, é a decisão do Governo, do Poder Executivo, que
foi a de negar a viagem ao Mário Juruna. Eu entendo que é uma decisão
política, e como tal eu a recebo, portanto como um cidadão político do
país, vou encará-la como tal. Portanto, é uma decisão política, não é
uma decisão jurídica, muito menos humanística, e muito menos de interesse do índio. É assim que eu a entendo. Quanto à segunda parte, a de
que viemos sem pedir audiência, da mesma fonna que temos recebido
diariamente membros do Executivo, inclusive auxiliares seus, sem qualquer solicitação de entrevista, e os recebemos com todo o carinho e respeito que nos merecem. Por outro lado, pediremos audiência sempre
que possível, se não for possível, viremos do mesmo modo que viemos
hoje. Se fonnos recebidos, tanto melhor, se não o formos, tanto pior.
Mas de qualquer modo, agradecemos a deferência.
Presidente - Aqui os receberemos sempre da mesma fonna que
recebemos todos os índios e todas as pessoas. Agora, para esclarecer os
nobres deputados e os índi~s, creio que seria errado dar o enfoque jurídico, uma vez que o problema não é nem político, é cultural. Como os
senhores viram, há discussão entre os próprios índios, mostrando que
o líder Mário Juruna é representante de um único grupo, o da aldeia
Namunkurá, mas não é nem o representante dos Xavante, cujo representante .. .
Deputado - Mas qualquer índio que fosse, não seria representante dos índios, e sim de uma tribo. Logo, me parece um argumento que
mais se coloca como um sofisma para impedir a viagem de J uruna, seu
direito de ir e vir. É evidente, o índio terá sempre uma nação ou tribo.
Se uma nação ou uma tribo não podem representar o índio brasileiro
ou não podem representar nem seu próprio grupo, evidentemente todo
o índio brasileiro está impedido de viajar para fora do país.
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Procurador Jurídico da FUNAI - A questão é simples. É que o
índio é tutelado, está sujeito ao critério da União, e a tutela é exercida
pela FUNAI por delegação, cabendo ao tutor decidir de dar ou não autorização. Eu acho que a decisão está respaldada, inclusive juridicamente.
Deputado - Desculpando-me, com a devida vênia, lembro que,
quando o poder de tutela é exercido de uma maneira tal, a ponto de retirar do tutelado, por exemplo, direito constitucional, indefectível, como o direito de ir e vir, o direito de cidadania, o direito de liberdade
individual, o direito de viagem, de se ausentar . . . será que a tutela é tão
grande que excede . . .
Procurador - Não existe impedimento de viagem. Acho que o
Mário Juruna nunca foi impedido de ir e vir.
Deputado - E por que se pretende fazer isso agora? Por que neste
instante em que o Mário Juruna é convidado, individualmente - porque, ao que me conste, o Tribunal Russell não indaga de Mário especificamente a questão Nambikwara, a questão Yanon1ani, etc. - O Tribunal quer especificamente a presença do cidadão índio Mário Juruna,
para ser jurado no Tribunal, então, por que, justamente neste instante,
o direito de ir e vir é cerceado? Causa surpresa . . .
Procurador - Não, não foi surpresa. Se fala muito na autodeterminação dos povos. O Brasil é um país soberano. O que este Tribunal
vai fazer, como entidade particular, é julgar o problema dos índios brasileiros. Ora, não tem sentido o Brasil se submeter a um julgamento de
um problema que é seu, que lhe diz respeito, submeter-se a um julgamento de uma entidade estranha. O Brasil tem o Poder Judiciário em
todas as instâncias e o índio tem acesso a este poder. Ele pode inclusive
pleitear diretamente na Justiça, até mesmo com o apoio do Ministério
Público.
Deputado - O senhor me permite uma opinião? A única diferença que existe entre o Mário Juruna, eu e o senhor, é que ele é tutelado
por uma ficção jurídica adotada por uma nação mais poderosa.
Procurador - Ele é tutelado porque o deseja.
Deputado - Mas ele não fez a lei que o tutela. Nós, como nação
mais poderosa , com armas mais poderosas, é que inventamos essa lei e
o tutelamos. Então, a diferença que nós criamos para eles, é que eles são
nossos tutelados e nós não o somos. Por isto, há poucos dias, eu fui
convidado a ir à Suíça por uma entidade privada, e fui. Não tive que
pedir licença a ninguém, e ele tem. Muito bem, se ele tem que pedir licença, a única diferença entre nós dois . . .
Procurador - Ele pode ir como pessoa particular ...
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Deputado - É evidente que ele pode ir como pessoa particular,
mas ele deve respeito ao tutor. Concluindo o raciocínio, ele vai como
convidado pessoal, então os óbices são colocados para impedir que ele
viaje . Mas o óbice básico é que ele é tutelado. E como ele é tutelado, é o
tutor quem dará ou não a permissão de sua viagem. O tutor não deu,
logo, ele tomou uma decisão que foi política, porque pode dar ou não
dar. Ele não quis dar. O Governo brasileiro, através da FUNAI, não quis
dar a autorização para ele ir. Invocando então a palavra da lei, se é realmente o problema da autodeterminação dos povos e das nações, então
este povo e esta nação que emitam o seu passaporte e que ele vá para
onde quiser. Não é esta, portanto, a questão que se coloca. A questão
que se coloca é a questão da tutela, que não é absoluta, porque, no dia
em que o tutor violar o direito, seja ele o tutor do índio, seja ele o senhor, como tutor de uma criança, o dia em que violar o seu direito , no
dia em que o tutor violar o direito do tutelado, ele será no mínimo julgado, não só pelos tribunais oficiais do país, ele será julgado pelos tribunais morais da nação, e também pelos internacionais. E esta é uma questão que se coloca hoje em dia em todo o mundo. O problema índio está
em foco no mundo. Os duzentos ou trezentos mil índios que restam,
dos sete milhões que nós matamos, que nós dizimamos, é uma questão
que interessa à nação brasileira e ao mundo, da mesma forma que a
questão dos índios norte-americanos, os índios australianos, porque o
mundo está interessado neste problema. E se o mundo está interessado,
por que nós vamos obstruir que o mundo conheça a moralidade, a legalidade da política que nós traçamos para o índio? Quer dizer, é uma
questão em que se nós não permitirmos, vamos pagar um preço muito
maior do que permitindo. Veja bem, quando nós chegamos aqui, o senhor, Coronel, muito embora não tenhamos pedido entrevista, optou
por nos receber. Poderia optar por não receber; no entanto, na medida
em que ele nos recebeu, e estamos aqui num debate democrático, ele
não tem preço a pagar. Mas se ele não nos recebesse, nós teríamos um
preço a discutir. É o caso do Juruna: quando um tribunal o convida
pessoalmente, ou através dos meios que quiser, e o tutor não deixa, certamente pagará um preço muito maior do que aquele que pagaria se
mandasse . . .
Outro Deputado - Queria lembrar, Coronel, quando o senhor
questiona a validade do Tribunal. É um julgamento simbólico, é uma
atitude política, filosófica, sociológica. A imprensa nos julga a todos,
todos os dias, a todas as horas, a todos os instantes. É o que o Tribunal
pretende fazer, aprioristicamente. Não me parece que vá haver condenações ao Brasil, a não ser que haja motivo para condenação. Então, do
jeito que o Juruna me procura hoje e me coloca o problema, a impres170

são que se tem é que a FUNAI, ou a política desenvolvida pelo Governo
brasileiro com relação ao índio , é condenável, e é uma demonstração,
desculpe-me a franqueza, de uma confissão. Se a FUNAI encontra-se
efetivamente empenhada no desempenho de sua responsabilidade de
tutor, o tutor tem antes de tudo a responsabilidade com seu tutelado,
ele o protege, ele é obrigado a conceder-lhe todos os direitos, todas as
garantias, prerrogativas, tudo aquilo que for humano e que for justo,
sob pena de perder pelo menos moralmente a tutela. O Tribunal, eu não
vejo por que questioná-lo se ele é particular, se não é oficial. Da mesma
forma, voltando ao assunto questionado anteriormente , do ofício, parece-me que é uma questão de estilo, talvez as outras nações do mundo,
como a Holanda, não adotem esta praxe de se colocar o nome da autoridade, seu cargo ...
Coronel Zanoni - Gostaria apenas de recordar alguns fatos que
certamente os senhores já levaram em consideração. O primeiro deles é
ao fazer a análise do convite: nós temos que levar em conta os aspectos
que cercam o convite. O fato é que o Tribunal não tem foros oficiais. É
um fato , então temos que levar em conta, não está sendo mérito ou
demérito para o Tribunal, mas é fato. O outro fato, é que o assunto
obteve decisão unânime do Conselho Indigenista. Isto é um fato, e o
outro fato é o que os senhores acabaram de comprovar: que dentro da
representatividade, que estes três chefes estão aqui simbolizando, principalmente o mais velho, Warodi, desaconselham a ida de Juruna ao exterior. Não apenas a ida do Juruna ao exterior, mas o modelo de vida que
o Juruna vem adotando ultimamente , e que o está prejudicando realmente, no sentido de que ele, pensando estar ajudando o índio ao tomar conhecimento dos problemas de todos os índios do Brasil, está de sajudando sua própria tribo, que é a sua responsabilidade imediata. Então , estes três fatos, quer dizer, os índios Xavante que naturalmente
devem amá-lo muito mais do que os outros, sendo contra não apenas
sua ida ao exterior, mas a qualquer saída do Juruna da aldeia, no modelo que ele vem exercitando, é que nos decidiu. Nós poderíamos também
invocar, aqui, que um júri, que se propõe a julgar determinado fato ,
determinado crime, delito ou coisa parecida, se coloca em suspe~ção
quando traz para ser jurado indivíduo diretamente ligado à causa que
vai ser julgada. Isto também causa estranheza no Tribunal, isto é um
problema que o Dr. Afonso (o Procurador) não explorou, mas não é
preciso ser jurista para explorá-lo. Além do mais, o problema cultural
em si, quer dizer, a decisão do Conselho Indigenista está de fato preservando o índio Mário Juruna, está preservando-o, porque na linha em
que ele está, em que os senhores acabaram de ver, que está sendo censurada pelos seus pares, por aqueles que mais o querem, nesta linha ele
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perderá totalmente as duas coisas. Primeiro, é a sua condição de líder na
própria aldeia, e segundo a sua indianidade, porque ele não será mais
índio desde quando não tiver condições de voltar a ser o que era. Seria
talvez um marginal dentro da própria aldeia. E no mundo branco ele
ainda não teria condições de ajustar-se em termos cu1twais. De modo
que nem se ele pedisse à FUNAI a liberação da tutela, o que muitos
aventaram, a FUNAI poderia aceitar, porque o Conselho também iria
desaconselhar, da mesma forma que a comunidade de Ibirama foi desaconselhada em pedir sua emancipação. Esta é a responsabilidade do
tutor, de modo que as suas colocações, deputado, precisariam ser feitas
dentro desta ótica, e tenho certeza absoluta de que o nosso deputado,
Modesto da Silveira, a quem está afeta esta grave responsabilidade de
informar à nação brasileira não apenas do que ocorre, mas também de
ajudar a solucionar este problema que é um problema da nossa geração,
eu tenho certeza de que o senhor, ao sair daqui hoje, há de repensar
bastante naquelas palavras que o Presidente pediu ao senhor, porque o
senhor não só foi recebido por ser um representante do povo, mas porque sobre seus ombros recai uma responsabilidade muito grande que é
a de apurar a verdade histórica que pesa sobre o índio e a sociedade
brasileira, e a nossa administração não tem a preocupação de ressarcir
um débito histórico dos crimes praticados no passado. Ela tenderá,
ela procurará fazer isto. A nossa responsabilidade fundamental é não
ter compromissos com outros erros e crimes que poderão continuar este
processo histórico. Era esta a colocação que eu deveria fazer, do ponto
de vista cultural, porque o senhor disse que o problema era político. Ele
acaba sendo político, porque uma decisão do Governo será sempre
política, mas ela tem o respaldo técnico, que é o jurídico, e o científico,
que é o cultural, onde repercutiu, que foi no Conselho Indigenista.
Procurador - Eu queria complementar as palavras do Zanoni, e
dizer aos senhores, neste -momento, como representantes do Legislativo,
nós os convidaríamos para visitar estas duas tribos, os Yanomani e os
Nambikwara, para que os senhores vejam o que a FUNAI vem fazendo ,
com seus próprios olhos, sem acreditar em ninguém, porque nós não
podemos admitir que um conselho como este Bertrand Russell, que é
limitado , imiscua-se em nossos problemas. Os senhores estão convidados
a ir até estes locais e verem as deficiências que a FUNAI tem nestas
organizações, e a partir daí, não tenho mais nada a dizer.
Deputado - Pois não. Então, eu devo só concluir e aceitar ou não
o convite. Eu o aceitaria e marcaria com o senhor, agora, a data da visita, quando os senhores tiverem condições de nos dar transporte.
Presidente - Quando os senhores quiserem, os senhores é que
marcam a data.
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Deputado - Bem, se é assim podemos marcar para . . .
Outro Deputado - O senhor permitiria que nos acompanhassem,
já que nós, como deputados, não estamos assim completamente por
dentro do assunto, que levássemos dois assessores de nossa livre escolha
,
que nos pudessem informar das demais particularidades?
Presidente - Eu preferiria que os senhores vissem com seus proprios olhos, porque ninguém, a não ser que fosse cego, porque eu não
conhecia nada e fui visitar estas tribos .. .
Deputado - Eu colocaria nos seguintes termos: como o senhor
sabe, há aquela comissão que está acertando as viagens às zonas de índios, exatamente para tirar no Congresso uma série de dúvidas que têm
surgido aqui também. Então, eu gostaria que fossem os membros desta
comissão e que a própria comissão decidisse, porque se o senhor, se o
senhor nos recebe e convida, seria para ajudar a comissão como um
todo e não apenas um ou dois deputados, que se interessam pelo assunto, pois vários outros colegas, pelo menos uns dez, estão inscritos e se
interessam, e querem, afinal .. . se o senhor talvez conseguisse um avião
Bufalo da F AB . . .
Presidente - Bufalo não desce lá, deputado .
Deputado - Digamos, no mês de novembro, podemos ir? Visitaríamos os Nambikwara e os Yanomani.
Presidente - É, são os dois que vão ser julgados pelo Tribunal.
Deputado - Então, podemos marcar com a comissão ou com o
senhor, como é que nós faríamos? Bom, este é o primeiro ponto e estamos acertados. Vamos ao segundo ponto: eu sei que o senhor tem um
compromisso, e eu também. Realmente, eu reconheço que isto é uma
entidade privada, tanto que é limitada, é uma Fundação . Aliás, estas
entidades se fazem muito em forma de fundações. Ainda agora, a respeito do convite que eu recebia da Suíça, fui convidado também por
uma fundação, para estudar outra fundação, que é sócia de uma grande
potência e que detém parte do território brasileiro. Esta potência estrangeira, aparentemente a Suíça, ou a própriá fundação , como já se
confessou, é uma Foundation, e chama-se Ludwig Institute Recourse
and Research, e que detém um território, no Brasil, maior que a própria
Suíça, e que já doou a uma potência chamada Suíça, parte do território
brasileiro. Então, estas fundações podem esconder qualquer coisa e escondem a doação de parte do território brasileiro a potências estrangeiras. Então, eu reconheço, é uma entidade estrangeira. Entretanto, a
finalidade é que é mais importante ...
Presidente - Mas a finalidade é a que o senhor denunciou. Nós
temos que nos prevenir contra a interveniência, como o senhor mesmo
está dizendo, de potências estrangeiras ...
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Deputado - Mas neste caso, esses nomes sozinhos são entidades
públicas, Michael Brown, Stephen Bodington, Ken Coates, o próprio
Bertrand Russell que fundou isto aqui, que é a Bertrand Russell Foundation, o próprio Bertrand Russell era uma entidade internacional, era
um homem do maior respeito internacional. Portanto, trata-se de uma
decisão política que foi tomada e não podemos fazer nada ...
Presidente - Eu quero esclarecer aos senhores que o Brasil foi
convidado para participar do VIII Congresso Interamericano Indigenista
e vai levar dois índios. Mas é um congresso de que o Brasil reconhecidamente participa, contribui com o seu fundo , em que o Brasil sempre se
fez presente. ~ o VIII Congresso lndigenista lnteramericano, no México, e que é um órgão oficial da OEA.
Deputado - E se uma famíliá, seja ela mexicana ou americana,
convidasse um de nós, pessoalmente, como a um índio, não haveria mal
nenhum, nós poderíamos ir . ..
Presidente - Desde que não fossem julgar os problemas da nossa
Nação. Nós mesmos é que temos que resolver nossos problemas com os
brasileiros.
Deputado - Bem, é rara a instituição oficial brasileira que não
tenha representante estrangeiro, é muito rara, mas eu digo que é muito
raro o Ministério que não tenha representantes de governo estrangeiro,
ou entidades privadas dentro dos órgãos oficiais. Este intercâmbio cultural do mundo, a não ser que se feche, que se crie a sua cortina de
ferro em torno de si mesma e em torno da sua cultura, e da sua realidade, se não ocorrer, gera realmente uma nação fadada a fenecer. Eu acho
que a gente tem que abrir-se não só para mostrar o que é bom, mas também para aprender o que é bom e o que é ruim lá de fora. Acho que é
uma avaliação política. Agradeço muito ter-nos recebido, e acho que foi
uma decisão política e posso divergir do seu ponto de vista, e divirjo
fundamentalmente a partir dos princípios filosóficos que pretende embasá-la. Mas de qualquer modo, agradeço pelo senhor nos ter recebido.
Outro deputado - Coronel, uma última pergunta somente. O
senhor poderia adiantar alguma coisa sobre o critério que a FUNAI vai
adotar para o recrutamento destes dois índios que irão ao Congresso
Interamericano?
Presidente - Será um índio integrado que manifestou à FUNAI
a vontade de se transformar em piloto, e o outro será um índio semiintegrado.
•
Deputado - E eles têm o apoio integral das suas respectivas tribos?
Presidente - Têm, claro que têm. Warodi quer falar mais alguma
coisa com o Deputado?"
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As medidas legais adotadas, de qualquer maneira, começaram a
ter repercussão ampla na imprensa. A revista Veja, em sua edição do dia
19 de novembro, publicava matéria de duas páginas, numa linguagem
bastante irônica em relação à figura de Mário Juruna. Num "box" especial, dava-se a palavra a Orlando Villas Boas para que ele se defendesse
dos ataques de Juruna e mesmo de· outros antropólogos. A briga entre
os dois, aliás, é antiga, e pelo menos desde a primeira visita de Mário a
Porto Alegre, quando o levava para o aeroporto, sei do ponto de vista
do índio, que se resume num elemento muito simples: para Mário, certos antropólogos usaram o índio durante muito tempo, sem lhes devolver nada. Hoje em dia, sua auto-imagem atinge tal amplitude, que pretendem conhecer melhor o índio que o próprio índio. E embora Orlando
não seja exatamente um antropólogo, na acepção direta da palavra, merece, enquanto sertanista a serviço da sociedade branca, posição adotada
sob certas sutilezas que talvez escapem a Juruna, uma veemente repulsa
do cacique Xavante.
Também o Jornal do Brasil, ao mesmo tempo em que divulgava as
acusações do Tribunal Russell contra a FUNAI, dava a esta a palavra
para que a mesma anunciasse suas previsões de "boas safras" nas várias
reservas indígenas. Nem todos os jornais, contudo, mantinham as mesma posições, e por vezes até variavam de acordo com o profissional que
editasse as matérias. O Co"eio do Povo, de Porto Alegre, por exemplo,
teve um editorialista e historiador, Sérgio da Costa Franco, enfaticamente pastado contra a posição de Juruna, conforme se denota pelo
menos de uma crônica publicada no dia 29 de novembro. Outros leitores daquele matutino sulino também tiveram igual oposição, gerando-se
interessante polêmica no espaço reservado às cartas, por aquele jornal,
na medida em que outros leitores assumiram a defesa do líder indígena.
O jornal, em si, limitou-se, como é seu costume, às notícias mais ou
menos oficiosas das agências internacionais, no caso.
O mesmo Co"eio do Povo, contudo, publicou, no dia 26 de novembro, informação de que pelo menos um dos ministros integrantes
do Tribunal Federal de Recursos, Washington Bolívar de Brito, aceitava
a idéia de que Mário fo~e à Holanda. Para ele, Juruna '1á recebeu um
mandato expresso, ao lhe ser conferido documento no sentido de que
bem representa sua tribo e o seu povo, a ponto de receber doações ou
donativos das almas generosas ou das próprias instituições públicas para
a sua gente'', declarava o ministro. Bolívar referia-se ao talvez único
documento oficial que Mário Juruna possuía, e que tem sido renovado
constantemente, inclusive pelo então presidente da FUNAI, com data
de 17 de dezembro de 1979, que assim dizia: "Declaro, a quem possa
interessar, que o portador, líder Xavante Mário Juruna, está autorizado
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por esta Presidência a obter doações para a comunidade indígena Aldeia
Namunkurá - Mato Grosso. Esclareço tratar-se de pessoa responsável e
respeitada em sua Aldeia, estando, portanto, credenciado para tal fim.
João Carlos Nobre da Veiga, Presidente."
Além deste documento, Juruna sempre leva uma "carteira funcional" da Fundação Nacional do Indio, onde, além de seu nome, consta, como "cargo ou função", a identificação de "guerreiro xavante", e
que foi expedida em 31 de dezembro de 1974. Dela constam ainda a
fotografia e o seu polegar direito.
A polêmica prosseguia, com a publicação, em Zero Hora, no dia
20 de novembro, da resposta do advogado Caio Lustosa, às teses de Orlando Villas Boas. Caio lembrava que os dois índios que acompanhariam
o sertanista e o presidente da FUNAI ao México, Aritana e Marcos Terena, podiam também ser discutidos: "O primeiro foi manipulado em
uma telenovela, sob os protestos do indigenista Olympio Serra, demitido, em conseqüência de sua posição , da FUNAI. O segundo é piloto
profissional".
Mais tarde, Marcos viria a tornar-se líder da então recém criada
União das Nações Indígenas - UNI, proibida pelo Serviço Nacional de
Informações, conforme comunicado feito pelo ministro Golbery do
Couto e Silva ao presidente da FUNAI e ao Ministério do Interior, em
documento confidencial de 24 de novembro do mesmo ano. Quanto à
história envolvendo Aritana e Olympio Serra, comentamo-la no capítulo destinado à integração indígena.
Se a discussão era ampla no Brasil, também o Tribunal Bertrand
Russell cumpria a parte de sua promessa. No dia 25 de novembro, a
Folha de São Paulo anunciava: "Juruna escolhldo para presidir Tribunal
Russell". A exemplo de tantos outros casos ocorridos na América Latina, bastando lembrar-se o médico e guerrilheiro argentino Ernesto
"Che" Guevara: a causa indígena ganhava um herói, e o Governo brasileiro cometia o mesmo equívoco que, anos antes, o governo da URSS
cometera ao pretender impedir as viagens do escritor Alexander Solzhenitsyn. A repercussão da notícia atingiu todos os jornais no mesmo dia,
e ela era notícia em Zero Hora, Jornal da Tarde e outros.
A revista Veja, porém, em sua edição do dia 26 de novembro, voltava ã carga contra os índios. Enquanto as demais publicações começavam a acompanhar as acusações formais do Tribunal, primeiro em torno
dos índios do Peru, depois do Canadá, e também contra os padres salesianos no Brasil, Veja publicava matéria sob o título "Crime perfeito:
Tukano engana a FUNAI e viaja a Roterdam", para dar conta da saída
de outro índio convidado pelo tribunal, o Tukano Álvaro Fernandes
Sampaio, que viajava ã Europa, saindo por Manaus. A matéria, alta176

mente contraditória, ao mesmo tempo em que reconhece ter o índio
carteira de identidade, título de eleitor, certificado de reservista e profissão declarada (prático de enfermagem), pretende que ele tenha sido
"manipulado pelos militantes do CIMI'', para concluir, a respeito do
Tribunal Bertrand Russell, que o mesmo "não terá, no fim das contas,
nenhuma dificuldade para ouvir exatamente o que queria ouvir".
Chegava-se, porém, ao dia 27 de novembro, quando o Tribunal
Federal de Recursos deveria julgar o "mandado de segurança". A nova
situação de Mário, agora indicado como "presidente" do júri, colocava
um dado novo na questão, segundo O Estado de São Paulo na edição
daquela data. Enquanto, no Tribunal, os índios guatemaltecos, protegidos por máscaras, por questões de segurança, pediam a condenação do
regime do General Romero Lucas, chegava-se a uma decisão, no Brasil,
em torno de Juruna: por quinze votos a nove, o Tribunal Federal de Recursos concedia a Mário Juruna licença para sua viagem. Segundo o
Co"eio do Povo, do dia 28 de novembro, "emocionado e recebendo os
cumprimentos da maioria das pessoas que compareceu ao plenário do
TFR", Mário "afumou que irá observar o regime do outro povo para
compará-lo com o do seu país", ao mesmo tempo em que agradecia ao
povo brasileiro todo o seu apoio. Na decisão do TFR, desde o relator,
Ministro Ademar Raimundo, decidiu-se pela concessão da liminar ao
índio, após anexar o "mandado de segurança" de Caio Lustosa ao
"habeas-corpus" e dar prioridade de julgamento a este.
De modo geral, todos os demais jornais estamparam a notícia com
destaque, como a Zero Hora, o Jornal da Tarde, O Estado de São Paulo,
etc., enquanto, no Tribunal, era a vez de os Estados Unidos começarem
a sofrer acusações dos índios daquela nação. E enquanto as entidades
indigenistas elogiavam a atuação' do Tribunal Federal de Recursos, a
FUNAI dava seu primeiro passo em uma outra medida de r~presália: o
Co"eio do Povo publicava, em notícia do dia 29 de novembro, que
"Estatuto do (ndio será alterado, diz Andreazza". Uma vez frustrada,
na prática, a idéia da emancipação; uma vez ape~as parcializada a "estadualização" dos projetos indígenas da FUNAI; uma vez derrotada em
sua tutela policialesca, a FUNAI começava agora - a partir de sua autot1dade máxima, o Ministro do Interior, a pensar em modificar o Estatuto do (ndio. A notícia em torno da manifestação do Ministro era o primeiro passo claro em relação ã determinação do SNI, para o qual o índio tornava-se, a partir de agora, um caso de "segurança nacional", conforme examinamos no capítulo dedicado ã luta indígena em nosso país.
A repercussão em torno da decisão do TFR foi variada. Para Caio
Lustosa, cujo "mandado de segurança" fora rejeitado, constituiu-se,
segundo a Zero Hora , do dia 29 de novembro, numa "grande satisfação
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e também numa surpresa". Orlando Villas.Boas preferiu falar nas futuras correções da política indigenista brasileira, enquanto o Coronel
Nobre da Veiga, segundo o Jornal da Tarde, do dia 28, optava por
abordar o "embate inevitável", afirmando que "num país que tem
carência de alimentos, não podemos permitir que se importe feijão,
leite e milho", enfatizando que "o índio tem que participar do processo
produtivo".
Mário Juruna viajou no dia 28 de novembro mesmo, à noite,
acompanhado dos deputados José Costa e Modesto da Silveira, enquanto por aqui se continuava a discutir em tomo da celeuma levantada pelo
índio, cabendo em especial aos colunistas, como Sérgio da Costa Franco, no Co"eio do Povo, do dia 29 de novembro, e a Manoel Braga Gasta!, do Jornal do Comércio, do dia 2 de dezembro, ambos de Porto
Alegre, tecerem considerações contrárias à permissão de viagem ao índio e, sobretudo, ao tom de escândalo internacional que·a questão chegou a levantar.
O advogado Caio Lustosa, contudo, não perdia tempo, e em en·trevista concedida à Folha da Tarde, também de Porto Alegre, no dia
1? de dezembro, lembrava que a decisão do TFR abria precedente importante quanto à política de tutela da FUNAI :
"Em vez de partirmos do pressuposto de que o índio é incapaz,
temos que partir do princípio de que ele, relativamente, é capaz, quase
como nós. Ele só não é na sua plenitude porque é necessário evitar que
a sociedade dele se aproveite", concluía o advogado.
:No mesmo dia, em Rotterdã, começavam as acusações formais
contra o Brasil, após a declaração de culpabilidade dos governos do
Canadá e Estados Unidos, Guatemala, Colômbia, Panamá e Peru. No
caso do Brasil, foram declarados culpados os padres salesianos, e depois
o próprio governo brasileiro, enquanto em declaração conjwita, índios
de todo o mwido acusavam missionários, governos e .multinacionais por
sua mazelas.
No conjwito de sessões desenvolvidas entre 24 e 30 de novembro,
o IV Tribunal Bertrand Russell examinou quatorze casos concretos de
genocídio e etnocídio indígena nas três Américas, sendo seis ocorridos ·. ·
nos Estados Unidos e Canadá, dois na América Central e seis na América do Sul. Todos os seus vereditos basearam-se em tratados e acordos
internacionais, inclusive sua ata final, apoiada no documento de Helsinque, de 1975, o convênio internacional sobre direitos civis e políticos
e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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Entendendo os termos nação, povo e sociedade,
como não exclusivos, temos que destacar que o Brasil
não é um país formado por uma única Nação, a Nação
dos brasileiros. Seu te"itório abriga pelo menos cerca
de outras 150 pequenas Nações indígenas, que lograram sobreviver ao processo de conquista e dominação.
Em deco"ência, o Estado Brasil tem que ser reconceituado. Não se trata de advogar a pulverização do
território dito nacional, a fim de se criar uma série de
pequenos territórios indígenas. Nem, tampouco, de se
criar um 'estado índio : Trata-se, isto sim, de reconhecer a realidade multi-étnica e pluri-societária do
território brasüeiro e, a partir daí, estabelecer condições de rl!!gcionamento simétrico entre seus múltiplos
componentes.
.Sílvio Coelho dos Santos, em "Conferência da ONU
sobre Populações indígenas e a Terra",
Boletim de Ciências Sociais da Universidade Federal
de Sta. Catarina n. 22.

B· a luta ind~na:
resistência ou suicídio ?
No dia 26 de dezembro de 1979, um certeiro tiro de espingarda
assassinava o cacique Ângelo Pereira Xavier, atingido na cintura, pelo
pistoleiro profissional Antonio Vieira da Silva, mais conhecido como
Antonio de Lino. Ângelo era o cacique do grupo Pankararé, ao norte da
Bahia,- na divisa com o estado de Pernambuco, situação explosiva na
disputa de terras entre índios e brancos. Na manhã do dia 26 , Ângelo e
um de seus filhos, Hermes, dirigiam-se para uma plantação, quando
encontraram o pistoleiro. Ultrapassando os índios, Antonio escondeu-se
logo depois no mato e, de emboscada, alvejou o cacique. Seguiu-se
uma perseguição por parte de Hermes, enquanto o assassino jogava a espingarda fora e, correndo, conseguia escapar, enquanto Hermes retornava para tentar ajudar o pai. Já morto, Ângelo foi levado a Brejo do Burgo, e depois para a localidade de Paulo Afonso, onde o fato foi comunicado à polícia.
O desenvolvimento do caso foi tradicional: o delegado de Paulo
Afonso, Antonio Martins Gonçalves, e o próprio então presidente da
FUNAI, Cel. Nobre da Veiga, atribuem o caso a "divergências pessoais".
Mas são os únicos a acreditarem nessa versão, segundo a edição extra de
Luta Indígena, do mês de dezembro de 1979. Quanto às entidades indigenistas, tanto a Comi~ão Pró-fudio de São Paulo, como a Associação
Nacional de Apoio ao lndio da Bahia e o Conselho Missionário Indigenista, segundo a Folha da Manhã, do dia 4 de janeiro de 1980, responsabilizam diretamente à Fundação Nacional do fndio, devido a sua

orrússão quanto à solução do caso. Os Pankararé são hoje cerca de mil
índios, fixados em Brejo do Burgo e Raso da Catarina, em terras reservadas desde os tempos da Coroa Portuguesa a sua tribo, devido a
"bons serviços'~ prestados ao rei de Portugal. Ocorre, porém, que até
hoje estas terras não foram demarcadas, estando invadidas por posseiros. Ângelo Pereira Xavier já havia pedido proteção diversas vezes, alegando o perigo de vir a ser assassinado, o que de fato se deu.
Enquanto isso, no Paraná, na altura do quilômetro 277 da BR
373, que liga Pato Branco a Guarapuava, ocorria um estranho acidente
automobilístico, resultando na morte de outro cacique indígena, Ângelo Kretã, do grupo Kaingang da aldeia de Mangueirinha, parcialmente
ocupada pela empresa Slaviero & Filhos, que dali retiram abundante
quantidade de madeira para industrialização, sem que o IBDF nada realize. Embora corra um processo movido pela FUNAI contra a empresa,
processo este no qual o grupo tem obtido seguidas vitórias nos tribunais
brancos, os índios têm buscado resistir à posse daquelas terras por homens brancos, conforme amplamente documentado·, dentre outros, pelo
cineasta Zelito Viana, em seu filme "Terra de fndios".
A versão oficial do acidente indica ter havido colisão frontal entre
um caminhão Mercedes Benz e o Volkswagen em que Kretã seguia,
acompanhado de três policiais, em perseguição de outro Volkswagen, de
placa NP-0213 , tripulado por Antonio Rosevaldo da Silva, Francisco
Monteiro e Romildo Bueno, que segundo Luta Indígena, de abril de
1981, no caso de Antonio e Romildo, pertencem à família latifundiária
Pompeu. António inclusive possui antecedentes criminais. O acidente
deveu-se ao abandono do carro perseguido, por seus tripulantes, em
plena curva da estrada, sem qualquer sinalização; A jamanta Mercedes,
desviando daquele, abalroou de .frente o Volkswagen de placas IT~253, resultando ferimentos nos demais tripulantes, além da morte de
Angelo Kretã, que já sofrera outr,a tentativa de homicídio, no mesmo
mês.
Ângelo dos Santos de Souza Kretã, gravemente ferido nesse acidente, ocorrido no dia 22, foi submetido a uma cirurgia no dia 28, mas
apresentando problemas respiratórios, veio a falecer, sendo enterrado
no dia 31 de janeiro, em pleno cemitério Kaingang em Mangueirinha.
Segundo O Estado de São Paulo, do dia 26, Kretã já havia dado
queixas contra Atilio Pereira e OswaJdo Camargo, na delegacia de Chopinzinho, dias antes. No dia 17, ele já sofrera outro "acidente".
No caso do acidente fatal, segundo o motorista do caminhão,
Antônío de Souza Lima, após o acidente ele viu quatro homens armados deixarem o mato à.beira da estrada. No depoimento oficial, porém,
o motorista· desmentia esta declaração. Para o delegado José Carlos de
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Oliveira, de Chopinzinho, delegacia a qual ficou afeta o inquérito, não
havia pista dos suspeitos, muito embora, nos dias 25 e 26 de janeiro, O
Estado de São Paulo tenha publicado que o mesmo delegado tinha em
seu poder a carteira de identidade de Antônio Rosevaldo da Silva e um
recibo de depósito de CrS 65 mil, encontrados nas ferragens do carro
até então por ele tripulado.
Os acusados apresentaram-se à polícia no dia 28, alegando que
sob perseguição de Kretã e dos policiais, tiveram que abandonar o carro
ante uma falha do motor, ainda segundo o mesmo jornal, do dia 29 de
Janeuo.
Apesar de haver cinco suspeitos, portanto, dois dos quais denunciados anterionnente pelo próprio cacique Kaingang, nada se apurou, e
segundo Luta Indígena, de junho de 1980, "a prqpria FUNAI entrou no
jogo do 'bico calado', distribuindo uma nota no dia 30 de janeiro, afirmando que a morte de Kretã 'foi decorrência de um acidente de trânsito".
A morte de Kretã levou reforços policiais a Pato Branco, ante a
tensão criada pelo desespero dos cerca de mil índios do posto de Mangueirinha, quando souberam do fato. Assassinado aos 35 anos de idade
'
Kretã configurava-se como um dos mais ativos, dinâmicos e conscientes
líderes indígenas atuais, liderando virtualmente a todos os Kaingang não
só da reserva de Mangueirinha como de todos os três estados do sul,
conforme corretamente observa o Correio do Povo de 30 de janeiro de
1980. Foi ele que, praticamente, dirigiu a virtual expulsão de posseiros
das áreas indígenas Kaingang - onde eventualmente também habitam
índios Guarani -, em 1978, desde as reservas do Rio das Cobras, no
Paraná, até Nonoai, no Rio Grande do Sul, esta executada por Nelson
Xangrê, também uma Ímportante e jovem liderança indígena.
Custodiado por policiais no dia do acidente, Kretã vinha justamente sendo protegido por estes soldados desde que dera queixa contra
as ameaças que sobre ele pesavam, ante uma disputa com posseiros na
pequena gleba de Palmeirinha, de 40 alqueires.
O enterro de Kretã, tomado por autoridades federais , estaduais e
municipais, pois ele era vereador pelo PMDB, praticamente marginalizou aos próprios índios, inclusive os diversos caciques Kaingang que se
dirigiram para a área. Esta medida, porém, conseguiu evitar choques
armados, segundo se deduz da infonnação do Co"eio do Povo do dia
31 de janeiro. Soldados annados de metralhadoras controlaram a situação, ante a presença de cerca de mil e quinhentas pessoas. O bispo
de Palma, Dom Agostinho Sartori, e mais cirlco sacerdotes celebraram
missa de corpo presente, ao ar livre, ocasião em que lembraram a luta
desenvolvida pelo cacique em defesa de sua terra. O padre Natalício
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Weschans!eder, do CIMI-Sul, lembrou que se os índios ganharem a
disputa pela posse dos mais de três mil alqueires em litígio junto à empresa Slaviero & Filhos, a nova área deveria receber o nome de Ângelo
Kretã. A área possui, segundo se calcula, cerca de cento e vinte mil pinheiros. No único discurso indígena, Norberto, um Kaingang, deixou
claro que "os ensinamentos de Ângelo Kretã deixaram seguidores. Eu
sou um deles, e vamos lutar pelos nossos direitos".
A Igreja Católica, por seu lado, segundo decisão da Assembléia
Geral dos Bispos, realizada em ltaici, logo depois, decidiu levar o caso ã
Reunião Internacional da Pontifícia Comissão de Justiça e Paz, em Roma, bem como ao Tribunal de Haia, segundo comunicado do CIMISul, divulgado pelo Co"eio do Povo no dia 5 de fevereiro. O terrível,
nesta sitl,lação, é que quase ao final daquele ano, segundo publicação de
O Estado de São Paulo, de 14 de setembro, a Polícia Federal continuava
"apurando" o acidente, quando no dia 10 de setembro novo acidente
semelhante matava o sucessor de Kretã, Norberto de Paula Gabriel,
principal liderança da reserva, após a morte do cacique Kaingang. Também aqui o acidente foi curioso: ocorreu às duas horas da manhã, no
quilômetro 20 da rodovia estadual PR-469, sendo descoberto apenas
quatro horas mais tarde, na passagem do agricultor Arc11io Macarim,
pelo local. A cerca de setenta quilômetros do local, na mesma rodovia, morrera Kretã, meses antes. Neste novo acidente, o Paraguaio,
como era mais conhecido o índio, viajava sozinho. Calcula-se oficialmente que, devido à precariedade das condições técnicas e mecânicas
do carro, tenha havido uma capotagem, provocada talvez por ter o
motorista, solitário, dormido ao volante. Norberto foi encontrado caído
no barranco da estrada, a mais de quatro metros do carro acidentado,
completamente destruído. O índio morreu não por efeito direto do
acidente, mas por uma lesão cerebral que lhe provocou coma. Devido ao
tempo em que ficou neste estado, não teve salvação.
Embora não fosse cacique fonnal do ·grupo, dirigido então por
Juvenal Telles, Norberto liderava a aldeia em sua luta pela defesa das
terras pretendidas pelo grupo Slaviero & Filhos, ao lado de Kretã.
Um dos primeiros casos significativos, na série mais recente de
choques que têm ocorrido em tomo da questão das terras ainda não
demarcadas, é a célebre "matança do Merure", em que o padre salesiano
Rodolfo Lunkenbeim acabou assassinado, segundo uns por João Mineiro, segundo outros por José Antônio Guedes Miguez. Neste choque entre fazendeiros da região, índios Boróro e sacerdotes das várias aldeias,
resultaram mortos, ainda, o fudio Simão Cristino e o menor Aloísio
Bispo, além de ferimentos em vários índios, inclusive a mãe de Simão. O
caso envolve grilagem de terras, falsa documentação regi~trada em car183

tório, inclusive por altas autoridades, como o hoje senador Valdon Varjão, então prefeito da cidade de Barra do Garças, sobre o qual pesam
inúmeras acusações de falsificação de documentos (Jornal do Brasil.
19.7.76). Ocorrido no dia 15 de julho de 1976, em torno das 11 horas
da manhã, seus sucessivos processos resultaram em vão. Quanto mais os
advogados da Fundação Nacional do IÍldio pretenderam apelar aos mais
altos tribunais do país, maiores isenções de culpabilidade foram dadas
aos brancos, alguns dos quais prósperos comerciantes e candidatos políticos situacionistas em toda a· região. O processo culminou no último
dia 22 de setembro de 1981, sem que ninguém ficasse condenado pelos
fatos, a respeito dos quais nos ocupamos mais detidamente em outro
capítulo deste volume (ver capítulo sobre a questão da terra).
São inúmeras as denúncias, em especial a partir do padre Antônio
Iasi, do CIMI, em torno de assassinatos e massacres maciços em toda a
área, seja por armas de fogo, em expedições que por vezes empregam
sertanejos absolutamente ignorantes dos verdadeiros fins da caminhada,
e da qual não podem desertar sob pena de se perderem na selva ou serem simplesmente eliminados por seus companheiros, seja mediante a
inserção de venenos em produtos oferecidos aos índios. Dos casos mais
recentes conhecidos, fala-se na introdução de arsênico em açúcar e chocolates dados aos índios, ou envenenamento das águas que correm por
terras indígenas, ao alto do Mato Grosso.
Em outros momentos, é a absoluta incúria da FUNAI como no recente episódio das mortes indígenas por envenenamento por água salobra em Nonoai, ocorrida nos últimos dias de janeiro de 1981, matando
dezenas de crianças Kaingang (conforme Luta Indígena de abril de 1981
e O Estado de São Paulo de 28 de janeiro do mesmo ano). O envenenamento da água deve-se, provavelmente, ao descarregamento de defensivos agrícolas da área, e que incriminam a FUNAI duplamente: não se
trata apenas do péssimo serviço de saúde prestado pela Fundação aos
índios da região, mas sobretudo porque surgiram fortes razões para se
julgar que os defensivos eram derramados não apenas por proprietários
brancos de terras em volta da reserva, como pelos próprios técnicos da
FUNAI que atuam na exploração da reserva indígena, sem maiores lucros para os índios.
Em outros casos, a FUNAI participa diretamente da violência praticada contra os índios por parte de entidades oficiais do mundo branco, sob a desculpa de aplicação da Justiça.!! o caso típico ocorrido em
fevereiro de 1978, na localidade de Barra do Corda, em Mato Grosso,
quando o índio Celestino Lopes Guajajara apresentou-se para tratamento de saúde, passando-se a conhecer então os tratamentos de tortura
praticados por agentes da Polícia Federal e DOPS mato-grossense, em
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maio de 1977, às aldeias da região, na caça a plantações de maconha e
contrabandistas em que então se achavam empenhados (o boletim do
CIMI, nç> 50, de outubro de 1978, apresenta ampla cobertura dos fatos). Envolvendo, inclusive, o corpo militar de atuação na região, as torturas infligidas ao índio vão desde as de nível psicológico e seqüestro,
até choques elétricos, pancadas as mais variadas, com o índio sempre
al$emado e coberta a face por um capuz, até a ameaça de jogá-lo de
um avião sobre o solo (reminiscências, talvez, das acusações que pesam
a respeito do que se teria feito com alguns exilados políticos brasileiros
presos pelas tropas nacionais no Chile e que teriam sido enviados de
avião para o Brasil, e jamais encontrados, os quais se acredita terem sido
jogados dos aviões sobre a cordilheira dos Andes).
Este conjunto de situações tem levado diversos líderes indígenas a
tomarem suas precauções hoje em dia. No dia 6 de fevereiro de 1980,
por exemplo, o Co"eio do Povo publicava uma nota dizendo que o
cacique dos Tupiniquim, em Vitória, Espírito Santo, peQira garantia de
vida à Polícia Federal. José Sizenanda tomou esta medida após os assassinatos dos caciques Ângelo Kretã e Ângelo Pereira Xavier, enviando
também correspondência ao presidente da FUNAI, pois vem sendo
constantemente ameaçado de morte. Na carta, além de acusar aos brancos de Caieiras Velhas, José Sizenanda também incriminava ao chefe
do posto da FUNAI, que espalhara na região que os posseiros brancos
seriam retirados das terras indígenas sem qualquer indenização, o que
criou uma situação extremamente tensa contra os índios.
Mas vejamos alguns outros casos recentes: em setembro de 1975,
os índios Tapirapé, na área do Araguaia, foram espoliados em suas terras pelos proprietários da Companhia Tapiraguaia, com plena participação de representantes da FUNAI (Boletim do CIMI, nç> 24, novembrodezembro de 1975); no dia 3 de maio de 1977, o Co"eio do Povo publicava, na página policial, notícia sob o título "Morto na BR-116 era
índio Guarani" a propósito de um índio atropelado na BR-116, na altura da localidade de Camaquã. Sipriano Benito, identificado por um primo e uma irmã, faleceu quando ia em busca de recursos para um grupo
de Guarani que vive sob a ponte da Ilha dos Marinheiros, no rio Guaíba, numa das cinco pontes que dão acesso a Porto Alegre; o mesmo jornal, no dia 17 de setembro de 1977, registrava um choque armado entre
índios Guarani nômades, na localidade de Jaraguá, em Santa Catarina,
resultando na morte de três deles; a Folha da Tarde, de 4 de maio de
1978, noticiava o assassinato do índio Apurina Raimundo Pereira da
Silva pelo soldado da Polícia Militar, Luiz Gonzaga F~, depois que o
mesmo soldado ferira um irmão do índio e uma criança indígena de
10 anos de idade. O fato ocorreu na localidade de Boca do Acre, no
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Amazonas; no dia 2 de abril de 1978, o Jornal de Brasz1ia publicou notícia em tomo de uma prisão especial para indígenas, localizada na
chamada estrada Perimetral de Brasília, no quilômetro 211 da Perimetral-Norte, em Roraima. O fato relembrava prisão semelhante existente
no estado de Minas Gerais , ao tempo da presidência do General Bandeira
de Mello na FUNAI. A reação do então presidente do órgão, General
Ismarth de Araújo, foi mandar instaurar uma sindicânciajunto ao setor
responsável, a chamada Coordenação da Amazônia (COAMA), wn superórgão dentro da própria FUNAI, responsável direta, pelo que se sabe,
pela derrússão do posterior presidente da Fundação, o engenheiro
Adhemar Ribeiro da Silva, e que foi desestruturada por seu sucessor, o
Coronel Nobre da Veiga. Na mesma semana, e pelo mesmo jornal, denunciavam-se ainda prospecções geológicas ilegais realizadas por membros do Summer Institute bem como exploração de mão-de-obra indígena por alguns membros da FUNAI ; no dia 9 de junho de 1978, o
Co"eio do Povo publicava notícia em tomo da emboscada a bala, praticada contra um índio Kaingang da Reserva de Nonoai, Felipe da Silva,
de 32 anos de idade. Ferido, na região de Ervalzinho, o índio andou 25
quilômetros a pé, até a localidade de Bananeira, onde seus companheiros conseguiram apoio de wna viatura da Brigada Militar, levando-o para
o hospital em Nonoai, onde o índio se recuperou bem da ferida ; no dia
28 de novembro de 1978, o Jornal de Brasz1ia publicava denúncia do
Conselho Missionário Indigenista contra o delegado da FUNAI em Boa
Vista. Segundo a nota, Dinarte Madeiro, delegado da FUNAI naquela
área, usou dependências da própria fundação para manter em cárcere
privado o índio Macuxi Waldelírio, como represália ao fato de que o pai
deste, o índio Filismino, escrevera ao CIMI denunciando a invasão de
terras indígenas por parte do fazendeiro José Brandão e a total inoperância da FUNAI; a edição nÇ> 9, de julho de 1979, do Porantim, de Manaus, falava a respeito da epidemia de gripe que então assolava a aldeia
dos índios Parakanã, no sudoeste do Pará, atingidos diretamente pelos
pro1etos concretizados em torno da Transamazônica. Sífilis e cegueira
são outros dois males que afetam o grupo; no dia 14 de agosto de 1980,
o Correio do Povo anunciava a assinatura de um acordo entre FUNAI e
os índios Txucarramãe, liderados pelo Cacique Raoni, após um choque
que causou a morte de onze homens brancos invasores da área; no dia 3
de setembro do mesmo ano, ainda o Co"eio do Povo publicava a morte
de doze brancos da área de Conceição do Araguaia, mortos pelos índios
Kayapó. O conflito, de certa maneira, ainda era o eco do anteriormente
divulgado pelo mesmo jornal; o Estado de São Paulo, do dia 4 de junho
de 1981, por seu lado, falava em quinze mortos no Parque do Xingu ,
vitimados por um surto de sarampo, enquanto os índios Yanomani
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começavam a sofrer as conseqüências das prospec tivas minerais em seus
territórios, e o cacique Mário Juruna denunciava também surtos epidêrrúcos nas aldeias Xavante de São Marcos e Namunkurá.
Estes fatos, na verdade, são antigos. Jorge Olavo de Carvalho
Leite, em reportagem publicada no Co"eio do Povo, de 20 de julho de
1980, fez um pequeno balanço dos "quinhentos anos de massacre", iniciados, provavelmente, em 1532, quando Tomé de Souza fez prender
dois caciques da região de Ubatuba, à boca dos canhões portugueses,
fazendo-os disparar . ..
João Ramalho, célebre personagem que surge nas narrativas da
história do Brasil, desenvolveu o lucrativo comércio escravo de índios.
Destes fatos resultaria em parte a chamada Confederação dos Tamoios,
dominada pela pacificação de José Anchieta, permitindo, quando os
índios controlavam a situação, o envio de reforços portugueses, o que
resultou no massacre total dos índios, em 1567. Em 1570, a Coroa Portuguesa legalizava o tráfico de índios.
Todos lembrarão a história do Cacique Ajuricaba, dos índios
Manaús, cuja luta iniciou-se em torno de 1723, acabando perto de 1729
quando, aprisionado, Ajuricaba preferiu o suicídio. Cerca de quarenta
rrúl índios, segundo cálculos lembrados por Márcio Souza, morreram
nos choques com as tropas portuguesas comandadas por Belchior Mendes de Morais; os Botocudo foram exterminados em tomo de 1808, para permitir as buscas dos rrúnerais do interior brasileiro, tão logo a Família Real de Dom João VI instalou-se no Rio de Janeiro; houve apenas
dois momentos de relativo descanso - ao menos oficial - para os índios: o período pombalino, quando, em 1758, os índios foram declarados homens livres; e a cruzada do Marechal Cândido Rondon , a partir
de 1900, culminando na criação, em 191 O, do Serviço de Proteção ao
Indio, que desandaria no que todos conhecemos, até o tempo da atual
Fundação Nacional do (ndio. Logo foram esquecidas as quatro regras
básicas do SPI e da filosofia indigenista de Rondon, assim resurrúdas:
a) morrer, se preciso for; matar, nunca;
b) respeito às tribos indígenas como povos independentes;
c) garantia aos índios da posse da terra que habitam, necessária à
sobrevivência;
d) garantia, do Estado, de proteção aos índios.
No entanto, corno se sabe, os fatos são bem outros, de tal forma
que a Associação Nacional de Apoio ao Índio lançava, em novembro de
1980, urna nota de protesto contra a atual política indígena governamental, na qual se lia, em certo momento:
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"O Estado, representado pela FUNAI, legalmente tutora dos indígenas no Brasil, sabe das possibilidades de acirramento da luta entre
os donos da terra e os usurpadores, mas permanece calada, por pressões
que em nada se vinculam aos interesses das sociedades indígenas e demais oprimidos envolvidos.
Tais sociedades, em conseqüência, vêm sofrendo desde a usurpação de suas terras até ameaças de extermínio; têm seus líderes assassinados sob a aparência de falso acidente, suas terras invadidas, suas
matas derrubadas ou roubadas, e a penúria e miséria instaladas em seu
meio, pois além de não atender à demarcação dos territórios tribais, a
FUNAI não tem prestado o apoio necessário para a sobrevivência dos
indígenas. Assim, as manchetes sangrentas vão aparecendo na imprensa
e as tomadas de decisões vão sendo adiadas, em uma tentativa de
escamotear as reais causas das agressões que os indígenas vêm sofrendo
e se obrigando a realizar. A história do indígena brasileiro nos tem
mostrado que de nada adianta ameaçar com a presença de militares, da
polícia ou de punições para apaziguar as situações mais delicadas, de
que nada adianta reprimir os indígenas e posseiros para deixá-los "às
soltas" às empresas capitalistas que avançam rapidamente nas terras
indígenas e que subtraem terras aos posseiros e aos peões."
E concluía a nota afirmando que "a FUNAI, juntamente com
outros órgãos ministeriais {INCRA, por exemplo), têm que ser responsabilizados e deles se deve exigir medidas urgentes e transformadoras. Urge que se salve os indígenas ameaçados e os peões inocentes. De promessas e de enganos eles já estão saturados, como de resto a própria socie·
dade brasileira destituída do poder e amordaçada por interesses transnacionais. É hora de se demarcar as terras indígenas, de se socorrer adequadamente focos ameaçados e na iminência de extinção. É hora de se
reconhecer o direito das minorias indígenas em se au todeterminarem. É
hora de reassentar os posseiros de reservas indígenas, de expulsar as
grandes empresas e de entregar a terra a quem nela trabalha. Quatrocentos anos de opressão pesam demais nos ombros de todos nós".
Uma forma ativa e dinâmica de luta surgiu em 1974, através das
chamadas "Assembléias de Chefes Indígenas". As duas primeiras, a de
Diamantino e a de Cururu, foram parcialmente idealizadas pelos diversos sacerdotes que atuam nas missões e pastorais, através do Conselho
Indigenista Missionário. Poucos meses, porém, decorreram entre estas
duas até que os próprios índios, no caso os Boróro, assumissem a preparação do terceiro encontro, depois deles mesmos o idealizarem: a
Assembléia de Merure. Foi nesta terceira assembléia, aliás, que pela primeira vez se tem doeumentada uma manifestação pública de Mário
Juruna. Anteriormente, o representante Xavante fora Wairótsu. Mário,
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neste encontro em Merure, já se mostra bastante combativo, como se
pode depreender de sua fala:
"É a primeira vez que estou assistindo Assembléia. Assembléia
dos Boróro, Xavante, Tapirapé, Kayapó, outras tribos e mais os padres,
no meio de nós. Então, agora eu quero pedir a vocês; aonde índio está
sofrendo, vivendo a miséria, no lixo, a gente devia fazer força. Unir pra
apertar mais o Governo de Brasília. Conversar com o Governo, lá em
Brasília, até ficar madurando a cabeça dele. Porque se a gente não grita
nada, o Governo não resolve nada. A gente tem que gritar na cara dele.
A gente não precisa ficar com medo. Governo é como nós. A gente vive
no cerrado. Mas, o Governo estuda assim: estuda para aprender alguma 1
coisa para poder tirar a coisa do· outro. Ele nunca estuda para ajudar
, .
,,
o prox1mo.
E por aí afora ia o discurso de Mário Juruna, contendo, de modo
geral, as linhas básicas que têm constituído toda a sua luta, ao longo
destes anos.
Se as primeiras assembléias chegavam a contar com o apoio de
chefes militares regionais, em especial da F AB, que colaborava com seus
aviões Búfalo para o transporte dos chefes indígenas, a Fundação Nacional do Índio, de modo geral, mantinha-se indiferente à questão, à
medida em que as assembléias se multiplicavam: abril de 1974 em Diamantino, Mato Grosso; maio de 1975 em Cururu, Pará; setembro do
mesmo ano em Merure, Mato Grosso; outubro de 1975 em Frederico
Westphalen, Rio Grande do Sul; setembro de 1976 em Kumarumã, Pará; dizembro de 1976 em Diamantino, em plena aldeia Nambikwara,
Mato Grosso; chegava-se a um ponto em que os discursos indígenas
multiplicavam-se em aÇões concretas destes mesmos índios, crescentemente conscientes de seus direitos, de sua força, de sua coesão, o que
começou a significar dificuldades para a FUNAI, como um todo. Tanto
isso é verdade que, no dia 11 de janeiro de 1977, o jornal O Estado de
São Paulo publicava uma reportagem em destaque, sob o título de
"FUNAI dissolve encontro de 140 Caciques em Roraima - CIMI denuncia 'prepotência".
Em resumo, a representação de cerca de dez mil índios das nações
Makuxi, Wapixana e Taurepang, através de seus 140 caciques, foi impe·
dida de continuar sua assembléia, organizada através da Prelazia do Surumu, Roraima, a cerca de duzentos quilômetros de Boa Vista, capital
daquele território federal. Para tanto, através de um telefonema de Brasília do então presidente da FUNAI, General Ismarth de Araújo, ordenava-se ao delegado do órgão, José Carlos Alves, que proibisse os índios
de participarem do encontro. Este mesmo integrante da FUNAI estaria,
posteriormente, presente em Nonoai, quando dos acontecimentos já
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referidos em torno do envenenamento das águas potáveis dos índios
Kaingang. Ao invés de apenas cumprir a ordem, acompanhado de um
agente da Polícia Federal, o representante da FUNAI exigiu a retirada
do bispo Dom Tomás Balduíno, presidente do Conselho Indigenista
Missionário, e de outros integrantes deste órgão. Ante o impasse criado,
o Bispo de Roraima, Dom Aldo Mongiano, preferiu cancelar o encontro, enquanto o CIMI divulgava nota oficial, denunciando, entre outros
pontos:
"A intervenção ameaçadora da FUNAI configurou uma descabida
e insólita ingerência no livre exercício pastoral de uma antiga e conceituada missão religiosa que vem realizando com dedicação e lealdade um
lúcido esforço de presença eficaz da Igreja junto aos índios do território
de Roraima. Configurou, mais ainda, uma brutal violação do direito dos
índios de se reunirem para colocar em comum o conhecimento que
possuem de sua realidade e procurar assumir junto aos meios pobres
mas corajosos que eles mesmos vão descobrindo para solucionar seus
problemas, ou pelo menos, atenuar seus sofrimentos.
Os depoimentos destes tuxauas, que o CIMI apresentará, oportunamente, à opinião pública, revelam, em linguagem profética, a dramática situação de um povo oprimido, que resiste para sobreviver.
A gravidade dos fatos apresentados por aqueles tuxauas explica
suficientemente o açodamento da FUNAI na tentativa de tapar-lhes a
boca e barrar-lhes a união."
Depois de denunciar ó apoio que a FUNAI vinha dando aos f azendeiros da região , "a ponto de, várias vezes, oferecer e dar arame aos
donos das fazendas para estes cercarem e se apropriarem das terras indígenas", numa área em que ocorre "possivelmente a maior concentração
indígena do país", a nota lamenta a dissolução "de uma das mais belas
e promissoras assembléias de chefes indígenas de que se tem notícia no
território nacional."
As relações entre a Igreja e o Estado viviam um momento de tensão enorme, com acusações de parte a parte, mas as assembléias prosseguiram. Em grande parte, continuaram sendo desenvolvidas em áreas
mais problematizadas. Por exemplo, em abril de 1977, em São Miguel,
nas antigas ruínas dos Sete Povos, por ter sido aquele ano dedicado à
reflexão sobre os mártires, tanto missionários quanto indígenas; a décima assembléia ocorreu logo em agosto de 1977, na aldeia Tapirapé,
reunindo Boróro, Xavante, Karajá e os próprios Tapirapé. No entanto,
outros caciques, e bem distantes, como o Kaingang Nelson Xangrê, de
Nonoai, também compareceram, modificando-se inclusive o posicio·
namento da FUNAI, que nesta ocasião preferiu enviar três de seus representantes em atuação junto aos Xavante, ao mesmo tempo em que
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liberava a assembléia, buscando uma política de apaziguamento entre
missionários, CIMI, índios e os próprios homens da Fundação.
Este tipo de procedimento, na verdade, não chegava a inovar nada, tendo sido praticado, nos últimos anos, por diversas nações indígenas. Por exemplo, eu próprio atestei esta prática no Canadá, onde estive, através de um artigo, "Os Indios no Canadá", publicado no Co"eio
do Povo de 15 de setembro de 1974. Na época, a mobilização dos índios dava-se em torno da Baía de Hudson, em processos movidos pelos
indígenas contra o Governo de Ottawa, que planejava para a região
uma grande represa, contra o que os índios se insurgiam, exigindo indenizações vultosas. Ao mesmo tempo, acabavam de ocorrer os violentos
encontros de Wounded Knee, Cauchnawaga e Kenora, e assim, o encontro dos índios canadenses em La Macaza, na Universidade India de Manitou, iniciava uma luta pela autodeterminação hoje em grande desenvolvimento, pelo que se depreende da participação destes mesmos índios no recente IV Tribunal Bertrand Russell.
Aliás, uma tática importante, que tem dado bons resultados, no
sentido de pressionar as autoridades responsáveis pela tutela destas hoje
minorias (embora nem 8empre, como nos casos da América Central e
algumas nações sul-americanas) étnicas, é a apresentação dos problemas
indígenas em reuniões internacionais.
Isso ocorreu, por exemplo, em agosto de 1977, quando, na cidade
sueca de Kiruna, área dos !apões e esquimós, hoje também quase destruídos, representantes indígenas de todo o mundo reuniram-se no denominado Congresso Mundial dos Povos lndios, então já em sua segunda edição, contando com cerca de vinte diferentes delegações, num total de seiscentos indígenas, segundo matéria enviada por João Lins de
Albuquerque e publicada pelo jornal Folha de São Paulo de 28 de agosto de 1977. Este encontro, porém, não contou com nenhuma representação oficial brasileira, muito embora já o líder Xavante Mário Juruna
tenha buscado recursos para sua viagem, conforme notícia do jornal
Zero Hora, do dia 7 de abril do mesmo ano, junto às comunidades de
Cuiabá e Brasília. Foi o bastante, em todo o caso, para que a escritora
Dinah Silveira de Queiroz, cujo marido era o embaixador brasileiro em
Lisboa, na época, escrevesse uma crônica pretensamente indignada com
o encontro, acusando a seus promotores e participantes de falsidade nas
acusações que pesaram sobre várias nações, inclusive o Brasil, de genocídio e etnocídio, conforme a matéria publicada no Co"eio do Povo de
16 de setembro de 1977.
Depois foi a vez da III Conferência do Episcopado Latino-Americano em Puebla, no México, emjaneiro de 1979. O Conselho Indigenista Missionário, atendendo inclusive a um pedido do Papa João Paulo II,
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pretendia levar o Cacique Aniceto, dos Xavante, segundo a Folha da
Manhã de 4 de janeiro. Porém, já no dia 20 do mesmo mês, o Correio
do Povo anunciava a proibição da FUNAI, através de seu presidenteinterino, João Crisóstomo da Silva, sob a alegação de que a presença dos
índios nesta reunião abriria precedente para a participação de índios
em reuniões de outras religiões. Assim, Daniel Matenho Cabixi, que
fora, afinal, designado pelos indígenas para representá-los, no atendimento ao pedido do próprio Papa que queria ter também a participação
de um índio brasileiro no encontro, foi abortada.
O choque seguinte foi o IV Tribunal Bertrand Russell. A decisão
do TFR, permitindo a viagem de Mário Juruna, abriu caminho para
novos encontros. Assim, no dia 16 de fevereiro de 1981, correspondência oriunda de Lima transmitia um convite oficial do Consejo Indio de
Sud America, assinada por Nilo Cayuqueo, seu assessor geral, para que
Mário participasse de um encontro que teria lugar em Camberra, na
Austrália, junto ao índio Álvaro Fernandes Sampaio, na representação
brasileira. O Conselho Sul-americano dos Povos Índios faz parte do
Conselho Mundial de Povos Índios, criado na 1 Conferência Internacional dos Povos Índios, a que já aludimos, em outubro de 1975, na Colúmbia Britânica, no Canadá. O Conselho para a América do Sul, por
seu lado, surgiu na reunião do 1 Congresso dos Movimentos Indios da
América do Sul, realizado de 27 de fevereiro a 3 de março de 1980, em
Ollantaytambo, Cusco, no Peru. O convite feito a Mário era para a sua
participação na III Assembléia Geral do Conselho Mundial de Povos Índios, que ocorreria de 27 de abril a 2 de maio de 1981 , na Austrália.
Junto à carta que chegou a Álvaro, para ser enviada a Juruna,
seguiu também um bilhete anexado pelo índio Tukano, que meses antes
enganara a FUNAI ao viajar incógnito, com passaporte e tudo, à Holanda, conforme relatamos no capítulo destinado ao Tribunal Russell. Dizia o bilhete:
"Manaus, 23 de fevereiro de 1981. Prezado meu irmão Mário Juruna: Estou lhe remetendo um convite que o Nilo mandou para você e
creio que ficará muito contente porque é coisa sério (sic), isto é, de
homem. E peço que você não dê muita propaganda pois isso pode nos
levar ao mal ou senão não poderemos sair do Brasil. Nós teremos um
Congresso na Austrália. Agora se você vai mesmo por lá procure de
mandar uma notícia bem cedo para Nilo que resolverá mandar o dinheiro para passagem ou poderá lhe dar só a passagem como naquela vez. Se
você vai procure juntar as coisas dos seus irmãos, isto é, os problemas de
todas as tribos do seu território. Eu irei e amanhã darei a minha resposta ao Nilo. Outro quem vai é Daniel Cabixi. Você será um dos delegados

192

do Congresso. Se queira é bom você arranjar o seu advogado. Um forte
abraço a você do seu irmão Tukano, Álvaro Fernandes Sampaio".
Juruna recebeu a carta e já no dia 11 de março estava tratando de
mandar uma resposta afirmativa a Álvaro quanto à sua ida a Camberra,
pedindo que toda a correspondência fosse remetida aos cuidados do
vereador José de Arimatéia, de Barra do Garças, um dos maiores amigos
de Juruna na região. Juruna pretendia seguir para Manaus, até o dia 17
de abril, de onde então partiria junto com os outros dois para a Austrália.
Também na Suíça, em outubro de 1981, o CIMI decidiu apresentar a questão dos índios Nambikwara,já estudada pelo Tribunal Russell,
e dos índios Tapirapé. Tratava-se da Conferência das Organizações não
governamentais sobre as Populações Indígenas e a Terra, que teve lugar
em Genebra, de 14 a 18 de outubro de 1981, numa promoção já oficial,
pois patrocinada pelo Comitê sobre Racismo, Discriminação Racial,
Apartheid e Descolonização, órgão das Nações Unidas, com o que se
dava cumprimento a uma das decisões tomadas durante o N Tribunal
Bertrand Russell (ver o Anexo 1 ao final deste yolume). ·
Mário recebeu ainda, no decorrer de 1981, convite do Ministério
do Bem-Estar Social do Equador, para ·participar da 1 Reunião Amazônica de Assuntos Indígenas, que ocorreria em Puyo, no Equador, entre
25 e 30 de julho daquele ano, conforme correspondência de 6 de julho,
assinada pelo economista Alfredo Mancero Samán, Ministro do BemEstar Social do Equador e coordenador oficial da Reunião.
Cumpre-se lentamente, assim, um estágio importante da luta indígena em todo o mundo. O Conselho Mundial dos Povos (ndios, com
sede em Montréal, no Canadá, já é considerado oficialmente pela ONU
como "observador internacional". Dele surgiu o Conselho Sul-Americano dos Povos (ndios, presidido pelo quechua boliviano Ramyro Reynaga. E enquanto o Conselho Mundial, dirigido por George Manuel, que
aliás, é também o diretor da Fraternidade Nacional dos (ndios do Québec e participara daquele histórico encontro de 1974 a que me referi
antes, busca maior amplitude de movimentação junto à ONU, pretendendo transformar sua entidade numa espécie de ''trib~a do quarto
mundo" nas Nações Unidas, sua influência chega também, e definitivamente, ao Brasil.
O Correio do Povo, de 6 de janeiro de 1979, publicava uma nota
segundo a qual "(ndios querem escolher o novo presidente da FUNAI" .
A notícia traduzia as intenções levadas pelo cacique Xavante Aniceto,
de São Marcos, cumprindo vontade de vinte e três líderes, representantes de treze diferentes comunidades, após a demissão do presidente da
FUNAI, engenheiro Adhemar RibeiÍ'o da Silva. A decisão dos índios era
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traduzida em uma carta dirigida ao presidente João Baptista de Figueiredo, e era levada justamente por um dos índios que visitara o então
candidato à Presidência da República, no Hotel Aracoara, em Brasília,
presenteando-o, entre outras coisas, com arcos e flechas indígenas. Contudo, Aniceto desta vez não foi recebido, e por isso mesmo anunciou
que viria a Brasília o próprio Mário Juruna, que também não foi recebido, segundo informação do Jornal de Brasilia, de 1.12.1979, seguindose a nomeação do coronel José Carlos Nobre da Veiga, que viria a ter,
por sua vez, sua demissão aceita pelo Ministro do Interior, Mário Andreazza, no dia 15 de outubro de 1981, sendo substituído, no mesmo
dia, pelo também coronel Paulo Moreira Leal, que já eia assessor da
FUNAI, e como seu antecessor, ex-integrante do Serviço Nacional de
lnformações (SNI).
Ao mesmo tempo, desde o ano anterior, os índios falavam em
uma federação nacional. A Folha de São Paulo, de 25 de agosto de
1978, por exemplo, citando despacho de seu correspondente de Londrina, Paraná, dizia que Mário Juruna, discursando naquela cidade,
pedira uma "Federação Brasileira do Índio", em substituição à FUNAI.
Juruna encontrava-se em Londrina, após ter passado por Curitiba para
cobrar promessa, do deputado José Domingos Scarpellini, de um trator
para a aldeia Namunkurá, conforme registrarnos no primeiro capítulo
deste livro. E por falar nisso, Juruna acabou levando o trator, embora o
deputado tenha-se visto obrigado a pagá-lo quase que inteiramente de
seu bolso, devido às parcas adesões de seus companheiros, segundo
explicou ao jornal.
A idéia de uma federação cresceu após a viagem de Juruna à Holand·a, e culminava numa ação paralela entre entidades indigenistas nãogovernamentais e nova assembléia indígena, em fins de abril e princípio
de maio de 1981.
A partir do dia 29 de abril, ocorria um seminário das entidades
indígenas não-governamentais, em São Paulo. De 2 a 6 de maio tinha
lugar, em Aquidauna, Mato Grosso, a 1 Assembléia Geral da União das
Nações Indígenas, que resultaria na discussão dos estatutos da entidade
e eleição de sua primeira diretoria. Aniceto e Mário Juruna, dentre os
principais líderes Xavante, participaram deste encontro que, em sua fase
final, teve realmente portas fechadas ao homem branco, resultando a
indicação de Marcos Terena, como seu primeiro presidente.
Aprovados os estatutos da ~ntidade, esta defrontava-se, a partir de
então, com uma nova fase da luta indígena. O Governo, contudo, não
ficara parado, pois no dia 26 de novembro de 1980, em pleno debate
em torno da viagem de Mário Juruna à Holanda, o Secretário Geral
Augusto Cézar de Sá Rocha Maia, do Gabinete Civil da Presidência da
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República, enviava documento " confid
1 enc1'al" , so b prot oco1o "AVISO
72/80-C", ao senhor presidente da FUNAI, com os lacônicos dizeres:
"para cumprimento da determinação da Presidência da República".
Anexo ao ofício, o documento em si, assinado pelo então Ministro do
Gabinete Civil, general Golbery do Couto e Silva, e um documento do
Serviço Nacional de Informações.
Transcrevemos abaixo, por sua importância, estes documentos.
Primeiramente a "Informação n? 746/17/AC/80, da Agênc~a Central do
Serviço Nacional deJnformações":·
"Assunto: Cogitada criação de entidade - "União das Nações
Indígenas" - para congregar as tribos Xavante, Guarani, Terena, Guató,
Kadiwéu, Caiuá.
Senhor Ministro,
Com a Informação em.exame, a Agência Central do SNI manifesta objeção a que se permita o surgimento de uma pessoa jurídica, por
deliberação de comunidades indígenas, com a finalidade de representálas, constituindo associação de objetivos comuns, senão conflitantes,
com os da FUNAI.
Demais de assinalar os graves inconvenientes de as nações indígenas se associarem numa entidade cuja organização de fato já se faz com
o "apadrinhamento" de pessoas notoriamente dedicadas à incompatibilização dos índios com a política indigenista definida· pelo Governo, a
Agência Central do SNI discute a viabilidade legal da criação de pessoa
jurídica por deliberação dos silvícolas, dizendo decorrer de uma análise
apenas parcial da legislação pertinente à conclusão a que teria chegado
o órgão jurídico da FUNAI, em Parecer n? 88/PJ/80, admitindo a validade da existência da entidade criada por índios.
Em diligência obteve esta Assessoria o inteiro teor do referido
parecer do Doutor Procurador Geral da FUNAI, vendo-se que a questão
foi examinada por aquele especialista à luz do vigente Estatuto do Índio
- Lei n? 6001 -, de 1973 - assinaladamente prenhe de imperfeições e
óbices à adoção de soluções realistas, racionais, para as questões relacionadas com a integração dos índios à comunhão nacional", terminando
o documento por afirmar:
"É aconselhável, destarte, o reexame da matéria pela FUNAI,
visando a prevenir que os índios ou seus "padrinhos" se valham dQ
admitido no parecer aludido para tentarem constranger o Governo a
dar-lhes legitimação ao organismo por eles criado de fato.
Por final, vale endossar a proposta implícita na manifestação da
Procuradoria da FUNAI, de que~ promova imediata revisão do Estatuto do Índio, para que não persista sendo tal lei fonte de situações tão
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absurdas quanto as referidas no parecer e outras, como a de um índio
evidenciadamente já integrado à comunhão nacional, apto a reivindicar
e a criar celeuma na Imprensa, que não abdica da irresponsabilidade
penal mas quer ausentar-se do País para integrar 'tribunal' no Exterior''.
Paulo César Cataldo, assessor jurídico; Inocêncio Mártires Coelho, assessor jurídico."
A este "parecer jurídico", visivelmente dirigido contra Mário Juruna e a alguns indigenistas brasileiros, bem como entidades indigenistas
não-govemamen tais, que não chega sequer a explicar que "graves
inconvenientes" adviriam da formação desta entidade, juntava-se o
ofício de Golbery do Couto e Silva, dirigido ao Ministro. do Interior,
com o seguinte teor:
"Senhor Ministro, tendo chegado ao conhecimento do Senhor
Presidente da República que estaria em vias de constituição uma entidade a ser denominada "União das Nações Indígenas", cuja finalidade
seria congregar as tribos Xavante, Guarani, Terena, Guató, Kadiwéu e
Caiuá, determinou Sua Excelência fossem aprofundados estudos para
saber não só da conveniência da criação da aludida entidade, como
também da sua viabilidad.e jurídica, em face da legislação tutelar dos
indígenas, especialmente o Estatuto do Indio (Lei n? 6.001, de 19 de
dezembro de 1973).
Concluídos esses estudos e evidenciadas a incoveniência e a inviabilidade jurídica da projetada entidade, como exposto na Nota anexa da
Assessoria Jurídica do Gabinete Civil, apresso-me em transmitir a Vossa
Excelência, da Ordem do Senhor Presidente da República, orientação
no sentido de que a FUNAI se abstenha de qualquer providência ou
ajuda· tendente a estimular a constituição da chamada "União das Nações Indígenas".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de alta estima e consideração. Golbery do Couto e Silva, Ministro
Chefe do Gabinete Civil". (Ver fac-símile destes documentos confidenciais no fmal do capítulo.)
Observe-se como a "nota" com o parecer jurídico já se transformou, neste segundo documento, em "inviabilidade jurídica" declarada.
Por outro lado, evidencia-se a concretização de revisão proposta do
"Estatuto do lndio", vellia aspiração governamental e da própria Fundação Nacional do Índio, desde que, ultrapassado o ano de 1978 (fim
do Governo Geisel), sem que se completassem as demarcações das terras
indígenas, conforme determinava o referido estatuto, que dava prazo
de cinco anos a partir de sua aprovação, em 1973, para tal ação, cresce196
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ram as pressões indígenas e das entidades indigenistas no sentido deverem concretizadas tais determinações, o que voltaria a ser enfatizado
pelo Ministro Mário Andreazza e pelo então presidente da FUNAI, Coronel Nobre da Veiga, sem que nada de concreto ocorresse (ver o capítulo dedicado à questão da terra indígena) até o pedido de demissão
deste mesmo coronel do SNI, então "presenteado" com outro cargo
administrativo no âmbito do Ministério do Interior.
Enquanto esta luta se desenrolava no âmbito legal, também cn1
âmbito particular os índios abrem outra frente de luta. O Correio do
Povo , de 25 de janeiro de 1980, noticiava que trinta índios iriam fazer
os exames vestibulares no Pará. Tratava-se de índios Tukano e Maku,
integrantes do "Projeto de Capacitação dos Recursos Humanos para o
Ensino de l? Grau", promovido pelo I Comando Aéreo Regional, dirigido pelo major-brigadeiro-do-ar Protásio Lopes de Oliveira. O programa
prepararia professores de primeiro grau, índios, tanto homens quanto
mulheres, que depois voltariam às suas aldeias, junto a religiosos católicos do Rio Negro, que também vieram fazer aqueles exames (ver capítulo sobre a integração indígena).
O mesmo jornal, n:o dia 28 de janeiro de 198 J, publicava manchete intitulada "Índio Kaingang da Guarita aprovado no vestibular em
Ijuí". Tratava-se de Neri Kãme Si Ribeiro, de 29 anos, da reserva de
Guarita, que acabava de ser aprovado no vestibular da FIDENE - Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, para o curso de Estudos Sociais. O índio pretendia, porém, alcançar transferência para o curso de Direito em Santo Ângelo ou, então,
após concluir este curso, buscar uma vaga no de Direito. Ele já tentara
o vestibular no ano anterior, na universidade em Cruz Alta, também
para o curso de Direito, não conseguindo, porém, inscrição.
Dos dados da reportagem, fica-se sabendo que Si Ribeiro é monitor bilíngüe (Kaingang-português) da Escola Sepé Tiaraju, da Reserva da
Guarita, recebendo Cr$ 13.700,00 mensais, dos quais gastava Cr$ 6 mil
numa pensão para universitários e mais Cr$ 4 mil referentes às parcelas
mensais de seu estudo. Si Ribeiro começou a estudar numa escola pública na localidade gaúcha de Tenente Portela, aos 6 anos de idade,
abandonando a escola em torno de 1962, porque necessitava de uma
certidão de nascimento para o exame de admissão ao ginásio, e não a
obteve do chefe do posto indígena em que vivia, sob a alegação de que
"índio não precisava estudar". O "índio", porém, não desistiu, estudando numa escola de monitores bilíngües da Igreja Luterana, concluindo a 6~ série em 1970 e iniciando estágio como monitor numa
escola indígena em Londrina. Regressou depois à Guarita, cursou o 2?
grau em Miraguaí, onde alcançou seu diploma em 1979. Sua certidão de
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nascimento foi obtida em 1970, quando terminou seu curso de monitoria, e hoje em dia, como funcionário da FUNAl, pretende dedicar-se à
causa indigenista, e se chegar a advogado, à questão prioritária da terra.
A repercus~o pública desta notícia foi imediata, e no dia 14 de
fevereiro, o mesmo jornal publicava, em sua coluna de cartas, missiva do
leitor Mário Arnaud Sampaio, que recordava ter havido caso semelhante
na década de 40, quando um índio de Tenente Portela foi impedido de
entrar para o ginásio local, também por falta de certidão de nascimento,
negada pelo então Juiz de Direito daquele município.
Derrotada parcialmente nestes acontecimentos que mencionamos,
o que significa vitória - ao menos parcial - para a luta indígena que se
desenrola em ter~tório nacional, não se pode esquecer, porém, a mais
grave iniciativa do Ministério do Interior, através da FUNAI, que foi a
emancipação indígena. Tudo começou com o Ministro Rangel Reis, em
pleno governo Geisel, e após sua derrocada parcial, sobretudo em face
da firme posição do antropólogo Darcy Ribeiro, e, a partir dele, de entidades indigenistas nacionais e internacionais, resultando num contraataque da FUNAI, através da "estadualização" de seus programas assistenciais, como ocorre hoje em dia com o Rio Grande do Sul. Encerraremos, portanto, este capítulo, com esta questão.
Pode-se acompanhar o projeto de emancipação, seja através do
"Boletim do CIMI", n? 54, de março de 1979, seja pelos "Cadernos da
Comissão Pró-Índio" de São Paulo, n~ 1, inteiramente dedicados ao
assunto. O primeiro, porém, na cronologia dos acontecimentos, é mais
amplo, iniciando seus registros em 14 de outubro de 1970, com a apresentação do projeto do "Estatuto do (ndio", que, sob n~ 2328/ 70, era
enviado à apreciação do Congresso Nacional. Elaborado pelo jurista
Temístocles Cavalcanti, o documento permitia ao Presidente da República, assessorado pela FUNAI, desocupar terras indígenas sob seis casos
específicos, e em seu artigo 12, afirmava: "A cessação da tutela do índio poderá ocorrer desde que, atingida a idade de 21 anos, preencha os
seguintes requisitos:
"a) alfabetização em língua portuguesa; b) identificação com o
sistema de vida da comunidade nacional; c) condições mínimas para o
exercício de atividade útil e d) exercício de atividade lucrativa.
§ único: O descendente menor de 21 anos poderá ser considerado
assimilado no ato da dispensa da tutela do ascendente se, de acordo
com sua idade, demonstrar a identificação com o sistema de vida da
comunidade nacional.
.
Art. 13 - A cessação da tutela será ordenada pelo juiz competente, após sumária instrução, ouvidos o tutor, o representante do ministé198

rio público local e o órgão federal encarregado da assistência aos índios
se não exercer a tutela."
O documento foi aprovado, em regime de urgência, pelo Senado
Federal em 20 de novembro de 1973, e a 19 de dezembro o então presidente Emt1io Garrastazu Médici sancionou-o como a lei 6 .001.
No dia 17 de agosto de 1972, o advogado Tibério Cordeiro Tavares, da Procuradoria da FUNAI, em trabalho apresentado ao 1 Encontro
Jurídico do Ministério do Interior, sugere a emancipação total do índio,
alegando que "com ela seria evitado que o índio viesse a argüir sua condição para se defender quando fosse env9lvido em algum delito punido
pelo Código Civil".
No dia 19 de abril de 1973, a FUNAI divulgou seu plano de Dire·
trizes Adntlnistrativas para aquele ano, em que se lia, no terceiro dos
treze itens que o compunham: "Ajustar e coordenar os anseios e os
interesses das comunidades indígenas ao Plano de Integração Nacional,
tendo em vista as Regiões por elas habitadas e os eixos de penetração
indispensáveis à integração nacional, em part~cular, na Arnazônia legal".
Em março de 1974, o Ministro do Interior Costa Cavalcanti declarava-se frustrado por não ter emancipado nenhum índio durante sua
gestão. A idéia frutificava, de tal modo que, no dia 19 de abril de 1974,
Dia do fndio, o novo Ministro do Interior, Maurício Rangel Reis, indi- ·
cava as metas básicas de sua política indigenista, como "a efetiva execução de um programa que tenha por único objetivo beneficiar as comunidades indígenas e em circunstâncias recomendáveis, conceder-lhes
emancipação, assegurada assistência técnica e social adequada em projetos agrícolas, agroindustriais e artesanais". Citava, ainda, o ministro,
possibilidades de prazos mais curtos para tal emancipação no "centrooe~te e no sul", onde existiam "comunidades indígenas ou índios isola·
dos" aptos a tal fim. Em princípios de agosto do mesmo ano, circulam
rumores de que estariam sendo estudadas modificações no "Estatuto
do fndio", visando a emancipação, que passaria a ser de inteira decisão e
iniciativa da FUNAI, contra o que se rebelou de imediato o CIMI, através de seu então presidente, padre Vicente· César. Os boatos eram confirmados em 27 de janeiro de 1975, pelo próprio ministro, em entrevista coletiva à imprensa. Igual posicionamento era reenfatizado pelo mi·
nistro no Dia do Índio, daquele ano, em discurso proferido em Brasília.
Curiosamente, porém, o então Presidente da FUNAI, General
Ismarth de Araújo, parecia contrariar as intenções de seu chefe mais
direto. No dia 18 de abril de 1976, em entrevista ao jornal O Estado de
São Paulo, o militar declarava não haver índios integrados nem mesmo
no sul do país, advindo daí a impossibilidade de qualquer emancipação.
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A discrepância entre o Ministro do Interior e o Presidente da FUNAI
permaneceria durante a,lgum tempo. Enquanto o Ministro pretendia
"acabar com o paternalismo da FUNAI", sendo condenado, entre outros, pelo sertanista Orlando Villas Boas, reenfatizando, por exemplo,
no dia 27 de outubro, que quem deveria determinar a época da emancipação era a FUNAI, o presidente do órgão permanecia firme em sua
oposição a esta perspectiva. No dia 23 de dezembro de 1976, porém,
enquanto Ismarth de Araújo estava de férias, Rangel Reis anunciou que
a meta do Ministério, para o ano seguinte seria a de "emancipação das
comunidades indígenas", colocando três prioridades: a) integração rápida dos índios e conseqüente emancipação; b) abolição do ensino bilíngüe; c) afastamento das missões religiosas.
Culminava, desta maneira, uma luta antiga entre missões religiosas, instituições civis ou religiosas estrangeiras e a Fundação Nacional do
Indio. A reação pública, porém, é imediata, pois no dia 29 do mesmo
mês, publicamente, técnicos indigenistas, antropólogos e outros integrantes da própria FUNAI estranharam as declarações do ministro, conforme entrevista publicada em todos os órgãos da imprensa brasileira.
A mesma opinião foi expressa pelo presidente-substituto da Fundação,
João Batista Cavalcanti, que chegou a considerar as declarações do ministro como "'bastante infelizes".
Uma ampla mobilização nacional se fez sentir. Manifesto assinado
por dezessete antropólogos do Museu Nacional do Rio de Janeiro circulou a partir de 3 de janeiro de 1977; após encontro sigiloso entre o Ministro Rangel Reis e o general Ismarth de Araújo, este voltou a opor-se
publicamente às metas do Ministério do Interior, no dia 5 de janeiro;
nova reunião entre ambos ocorre no dia 25 de fevereiro; os índios Ga·
vião, do Pará, enviam fita magnética gravada ao Presidente da FUNAI,
opondo-se à emancipação; entrevista e mesa redonda, promovida pelo
jornal O Estado de São Paulo, é publicada no dia 20 de março, com
total condenaçio do projeto; a VIII Assembléia Nacional dos Índios
Brasileiros, reunida em São Miguel, condena com veemência o projeto,
em carta dirigida ao general Ismarth de Araújo, que a estas alturas já
admite a emancipação, conforme suas declarações no mesmo período,
em visita ao posto indígena de Araribá, em São Paulo; uma CPI do Índio, instalada no Senado Federal, ouve a reafirmação do projeto ministerial, no mês de outubro, por parte de Rangel Reis, e no dia 2 de fevereiro de 1978, o ministro anuncia que o presidente Ernesto Geisel assinará ainda naquele mês o decreto de emancipação, "beneficiando" dois
mil índios, iniciando pela emancipação de aem indígenas no atual governo. Os índios terão garantia de dez anos para suas terras, só após o
que elas poderão ser alienadas. Para tanto, os índios devem ter a) servi200

ço militar prestado; b) título de eleitor; c) capacidade para ganhar a
vida; d) alfabetização; e) participação da vida nacional.
O Ministro citou textualmente o cacique Mário Juruna como
exemplo de "índio emancipável".
O CIMI, através de seu ex-secretário, padre Antonio Iasi, mobiliza-se contra a idéia. Mário Juruna visita o general Ismarth de Araújo no
dia 13 de fevereiro, e, conforme reportagem do dia seguinte, no Jornal
da Tarde, garante que a emancipação levará o índio ao desaparecimento :
"Eu não aceito que o Ministro diga que eu estou pedindo a eman ·
cipação . O índio pode ter sua vida própria. Não precisa a FUNAI, não
precisa o Ministro ou ninguém ensinar como ele deve viver .. Basta apenas
que seja garantida a sua terra. O resto, a gente sabe. O índio nunca saiu
da mata para pedir auxílio ao branco. Pelo menos quando ainda é bravo. Agora, desse jeito que estão falando, a gente vai desaparecer. A
gente vai deixar de ser índio quando a FUNAI quiser, para ser apenas
um caboclo. Sem garantia nenhuma como qualquer caboclo. Eu sou
contra a emancipação. ( ...) É muito perigoso para nós. No meu caso,
que sou sempre citado' como exemplo, se for emancipado eu passarei
a ser um cidadão. Mas passarei também a ser um caboclo, como milhares de outros. E não poderei mais gritar ou pedir pela minha gente. Os
da minha tribo julgarão que eu estarei vivendo bem numa cidade maior,
quando eu poderei estar vivendo na miséria. (. . .) O ideal é que nos
garantissem a parte da terra e nos dessem algum recurso para poder
produzir. O resto, nós faríamos sozinhos. É lógico que aceitamos os
auxílios para a saúde e escola. Mas queremos tomar conta da nossa vida.
Você nunca ouviu contar a história de uma tribo brava que tenha saído
do mato para vir pedir socorro ao branco. Na mata, sempre vivemos
bem, sem precisar de ninguém."
No dia 16 de fevereiro, curiosamente, Rangel Reis recua, ao afirmar que a "emancipação não é meta prioritária do seu Ministério". Mas
no dia 2 de março, manifesto contra a idéia circula em todo o país,
assinado por mais de 150 antropólogos, médicos e lingüistas de todo o
Brasil, enquanto o editorial do jornal O Estado de São Paulo do dia 24
também condena o Ministro, que no dia 12 de maio reúne-se com antropólogos. Em São Paulo, em virtude do Dia do Indio, a Secretaria
Municipal de Cultura promove amplo debate, ao mesmo tempo en1 que
leva um grupo de trintd íuàios Xavante, liderados pur ~iário Juruna, a
uma série de apresentações no Teatro Municipal da capital bandeirante,
conforme registros do Jornal do Brasil, assinado por Alberto Beutenmüller, no dia 23 de abril, e da revista Isto É, edição de 14 de setembro,
assinada por Ana Maria Bahlana, que por sua vez relatava a ida do Ballet
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Stagium até o Parque Nacional do Xingu, para uma apresentação do
balé "Kuarup", criação de Marika Gidali e Décio Otero, aos seus mais
diretos inspiradores, os índios reunidos naquela região.
Antropólogos da Universidade de São Paulo, participantes do
debate sobre "Questão Indígena" da XXX Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Conselho lndigenista Missionário, e
outras entidades nacionais e internacionais, totalizando mais de cem
nomes, dirigem-se ao Governo brasileiro buscando sustar a idéia. O Ministro Rangel Reis cede em parte e adia para até o final do Governo Geisel a sua idéia, e enquanto o CIMI qualifica o projeto como "genocídio", Rangel Reis passa a fazê -lo tramitar secretamente. Juruna encontra-se novamente com o General Ismarth no dia 26 de outubro, quando
volta a condenar .o projeto. No Rio de Janeiro, no dia 7, um ato público
desaprova formalmente a idéia. Rangel Reis desmente qualquer preocupação em apressar a emancipação, em encontro com representantes dos
índios Xavante, no dia 1? do mesmo mês, e divulga a "Exposição de
Motivos" levada a Geisel, pela imprensa, no dia 8. No mesmo dia, novo
ato público, agora em São Paulo, reúne mais de duas mil pessoas (contra
as setecentas do Rio) no TUCA, com um total de 130 moções de apoio
aos índios, contrárias ao projeto de emancipação. No dia 24 de novembro o Ministro aceita alterar itens do projeto original, que continua
porém, sigiloso. Finalmente, no dia 3 de dezembro,· a assessoria do
Ministério informa que a Presidência da República decidiu, por uma
questão de estratégia, esquecer por algum tempo a questão. Mas a
mobilização prossegue, e após a assembléia indígena de Goiás Velho, no
dia 19 de dezembro, os índios vão a Brasília entregar ao Presidente da
República documento em que repudiam a falsa emancipação. O documento vem assinado por representantes dos Karipuna, Palikur, Galibi,
Dessana, Apurinã, Jamamadi, Tapirapé, Xavante, Rikbatksa, Pareci,
Kaiwa, Kaingang e Guarani, no qual se afirmava, dentre outras coisas:
"Sr. Presidente, não seria tálvez por nosso povo falar e entender
somente sua língua materna e não compreender estes gritos de paz,
amor e compreensão. Não, sr. Presidente, temos certeza que o nosso
povo entenderia essa mensagem, embora em outras línguas, como entendeu a de paciência até agora, gritada nos nossos ouvidos, paciência
esta que chega agora aos limites, ·como chegaria a de qualquer povo,
fosse qual fosse o estágio de civilização. Sr. Presidente, V. Excia. há de
convir que o sangue do nosso povo não pode mais ser contido nas veias,
vendo que as terras restantes, comparadas com o imenso território brasileiro, de que tínhamos no passado o pleno domínio de posse, estão sendo usurpadas pelos brancos"
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Depois de cobrar a - "demarcação de terras" determinada pelo
' 'Estatuto do Indio" de 1973, além de outros itens não cumpridos do
documento legal, os representantes indígenas reclamam dos arrendamentos promovidos pela FUNAI em suas terras, contrariando o mesmo
Estatuto, e concluem:
"Não nos impressionam as declarações feitas pelo Sr. Ministro ou
pelo Presidente da FUNAI através da imprensa, defendendo a emancipação. Porque nós, as vítimas dessa política, somos os únicos a poder
dar o parecer sincero sobre o que representa esta emancipação. Porque
se as palavras bonitas resolve~em o nosso problema, hoje não estaríamos em situação tão diferente daquela que o Estatuto do (ndio defende. Pois a emancipação desejada pelo Sr. Ministro trará a destribalização
das comunidades indígenas, conseqüentemente a destruição coletiva e
individual de seus componentes. Porque o índio tem de viver em comunidades próprias, em plena liberdade de tradição cultural e liberdade de
possuir a terra".
Terminando o Governo Geisel, apenas 40 por cento das terras
indígenas haviam sido demarcadas, e na maioria dos casos, em áreas em
que menores eram os atritos ou a espoliação dos índios pelos brancos.
A experiência da luta coletiva pela mobilização contra o projeto de
emancipação, contudo, rendeu alguns dividendos. A denúncia, aberta
por Darcy Ribeiro em sua comunicação à XXX reunião da SBPC (o que
provocou a intenção pública do Ministro Rangel Reis em processar o exministro do governo Kubitschek, que por sua vez respondeu-lhe de
imediato em um artigo publicado em todo o país sob o título de "Um
Ministro agride os fndios'', quando Darcy chamou a FUNAI de "tutora
infiel"), permitiu igualmente um estudo legal do caso pelo jurista Dalmo de Abreu Dallari, assim como outros dois específicos sobre a questão da emancipação e da posse de terras indígenas pelos índios, do sociólogo José de Souza Martins, mais tarde publicados em "Expropriação
& Violência" (Hucitec, 1980), e divulgados amplamente na época pelo
CIMI, pela Comissão Pró-IÍldio de São Paulo e outras entidades. Vale a
pena transcrever parcialmente o primeiro destes dois artigos, intitulado
"A Emancipação do Indio e a Emancipação da Terra do fndio", apresentado no Ato Público ocorrido no TUCA, em São Paulo, no dia 8 de
novembro de 1978 e já mencionado:
"A questão do índio e, particularmente, a da sua emancipação,
segundo os critérios e preceitos definidos pelo regime militar, mostra
um aspecto da ditadura ao qual temos dado pouca atenção. É que a ordem repressiva pressupõe que os indivíduos que ela subjuga se definam
ou se redefinam de conformidade com uma identidade social básica,
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que deve espelhar o modo de ser e de pensar da classe dominante, da
classe que tem o controle do Estado e do seu aparato de repressão. É
subversivo aquele que é diferente, vive diferente, pensa diferente. A noção de subversão construída e manipulada pela ditadura militar é muito
mais ampla e radical do que aquela que nos é dado perceber pela nossa
meia-clareza do dia-a-dia. ( ...) A proposta oficial de emancipação do
índio está fundamentada nesse fato político. O que o Estado repressivo
pretende é que o índio se reconheça na imagem e na concepção do seu
dominador, que incorpore e aceite como legítimas as concepções fundamentais da ordem vigente. A proposta supõe a individualização da
pessoa do índio, concebida segundo os critérios contratuais, racionais e
burgueses da individualização. ( . .. ) Ora, quem luta recusa ver-se como
objeto. Quem luta quer se impor como sujeito do processo social que
vive. Quem luta questiona a dominação, e com ela, a expropriação e a
exploração que ela garante.( ...) A emancipação prometida pelo Estado
pretende outorgar ao índio a igualdade jurídica e a cidadania. Com isso
pretende libertá-lo da sua tutela, conceder-lhe maioridade, torná-lo igual
aos oµtros cidadãos. Mas esse índio igual é por esse meio lançado num
universo de relações sociais que instituiu uma modalidade de desigualdade. A igualdade jurídica da compra e da venda propicia a desigualdade econômica do explorador e do explorado."
O artigo conclui mostrando que a interdição de alienação das
terras individualmente concedidas ao índio, apenas por um prazo de dez
anos, significa a destruição deste índio a médio prazo: "A emancipação
da terra indígena e a forma de fazê-la entrar no circuito da troca, é a
forma de torná-la cativa do capital, instrumento de sujeição de quem
trabalha. É o capital que está sendo emancipado. É preciso remover as
muralhas, as vontades, as formas de ser e pensar com que ele se defronta". Para José de Souza Martins, por isso mesmo, "a partir da própria
vontade do índio, da sua luta crescente, é que se fica sabendo que o
Estado brasileiro não tem condições de ser fiador da emancipação não tem crédito, porque do ponto de vista do oprimido é um Estado
subversivo".
Com a modificação de governo, foi Mário Andreazza quem assumiu o Ministério do Interior, nomeando logo o Engenheiro Adhemar
Ribeiro da Silva para a FUNAI. A idéia da emancipação, bem como a de
modificação no "Estatuto do Indio", parecia assim abandonada, segundo inclusive promessa inicial do novo ministro. Mas o projeto, de "um
cinismo revoltante", no dizer do ex-secretário do CIMI, padre Antonio
Iasi, segundo O Globo, de 21 de novembro de 1978, seria retomado,
sob nova feição . No dia 29 de junho de 1979, a FUNAI anunciava re204

estruturação interna, a começar pela ·4~ Delegacia, que atende aos índios dos três estados do sul do país. Foi, no entanto, apenas em novembro do mesmo ano que a FUNAI esclareceu suas intenções, ao
anunciar que a "assistência" aos índios passaria a caber aos governos
dos estados da federação, através de convênios a serem celebrados entre
a Fundação e estes governos. Em termos bem simples, todo o futuro
dos índios passava a ser decidido pelos governos estaduais, que em sua
maioria são responsáveis por boa parte das grilagens oficiais praticadas
contra seus territórios (no caso do sul, o Governo Estadual em 1941, e
depois Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul em 1962, instituiu reserva florestal sobre terras indígenas da reserva de Nonoai,
reduzindo em mais da metade a área original, ao mesmo tempo em que
localizava os índios em terras devastadas e marcadas pela presença de
posseiros; no Paraná, o governador Moisés Lupion, em 1949, praticou
atos semelhantes). Além do mais, sabe-se que é bem mais fácil fazerse pressões sobre os governos estaduais que sobre o âmbito federal, na
maioria das vezes mais distante e melhor integrado por técnicos burocratas, eventualmente dispostos a cumprir a lei.
E coube ao Governador Amaral de Souza, do Rio Grande do Sul,
a assinatura do primeiro convênio, ao mesmo tempo em que se anunciava serem os próximos nos estados do Paraná, Rondônia e Sergipe, justamente algun~ dos que praticamente nenhuma demarcação de terra possuem, resultando daí problemas gravíssimos para os índios. Esta estadualização, como bem lembra Luta Indígena, n9 14, de abril de 1981,
permite a oolocação de políticos do interesse dos governadores e
dos latifundiários, comerciantes e industriais em geral de cada região, na
direção dos órgãos indígenas, como já ocorreu de imediato no Paraná
onde o Governador Ney Braga é constantemente acusado de ter interesses econômicos em vários projetos de empresas agropecuárias que atuam
em áreas indígenas conflitantes no Mato Grosso, e ser ainda aparentado
à família Slaviero, que mantém disputa com os índios Kaingang na Reserva Indígena de Mangueirinha.
A mesma revista Luta Indígena, no número anterior, de setembro
de 1980, trazia amplos detalhes sobre o acordo celebrado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério do Interior, através da Fundação Nacional do Indio , no dia 5 de dezembro de 1979, por
um "Protocolo de Cooperação", que gerou um grupo de trabalho. Presidido pelo Secretário do Trabalho e Ação Social, Augusto Trein, e integrado por representantes das Secretarias Estaduais da Saúde e Meio
Ambiente; Cultura, Desporto e Turismo; Agricultura; diretor do Museu
Antropológico do Rio Grande do Sul, representante da FUNAI no estado, o Grupo de Trabalho elaborou uma ''Proposição" de 70 páginas
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para um projeto de duração inicial prevista de três anos, ao custo total
de CrS 443 milhões de cruzeiros. Em fevereiro de 1980, o presidente
do CIMI, Dom José Gomes, bispo de Chapecó, encaminhou a diversas
entidades ligadas à causa indígena cópia deste documento, ocorrendo a
partir de então um encontro, no dia 15 de abril de 1980, na sede do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Porto Alegre, de representantes destas entidades e dos próprios índios envolvidos no convênio, além
do redator da proposta, sr. Tarcísio Deretti, e do presidente do Grupo
de Trabalho, o tradicionalista e advogado Antonio Augusto Fagundes.
A leitura dos jornais da época mostra como Andreazza seguiu
fielmente a lição aprendida com Rangel Reis. No dia 23 de novembro
de 1979, por exemplo, a Folha de São Paulo anuncia a "estadualização", proposta, aliás, na cidade de La Paz, durante o IX Período de sessões da Organização dos Estados Americanos (OEA), através do Instituto lndigenista Interamericano, organismo especializado com sede no
México (para onde dirigiu-se o sertanista Orlando Villas Boas, ao mesmo
tempo em que Mário Juruna seguia para a Holanda, no final de 1980).
A proposta fora aprovada por unanimidade pelos representantes diplomáticos latino-americanos, e passou a integrar um plano Qüinqüenal da
entidade, a ser aplicado pelos países-membro.
No dia 27 de novembro, contudo, O Estado de São Paulo desmente, através de entrevista do Ministro Mário Andreazza, a "estadualização", para o Co"eio do Povo publicar, no dia 6 de dezembro, reportagem em torno do Protocolo, firmado no dia anterior. A Associação
Nacional de Apoio ao fndio, através de seu núcleo de Porto Alegre, que
inicialmente participara do Grupo de Trabalho, retirando-se a partir do
momento em que suas sugestões haviam sido absolutamente desprezadas, rejeita as conclusões do mesmo, então, em documento assinado por
Júlio Marcos Germany Geiger e Mauro Castro (V. Anexo 3). No entanto, o projeto é aceito pelo Governo do Estado e Fundação Nacional do
(ndio, estando em fase de implantação, ainda que os problemas persistam, como é o já mecionado caso da água contaminada em Nonoai, sem
que até então a Secretaria da Saúde estadual nada tivesse feito restrin.
'
gindo-se, depois, além do envio de· medicamentos do CEME e urna
turma médica de urgência ao local, a mandar cavar um poço artesiano
na reserva, para servir aos índios.
O parecer da ANA( dava continuidade à luta movida pela Associação (RS), contra os projetos de emancipação, e que já resultara, anteriormente, no parecer jurídico elaborado pelo advogado Dr. Caio Lustosa, em nome daquela entidade e do Conselho lndigenista MissionárioRegional Sul (V. Anexo 4), sobre o documento elaborado pelo Ministério do Interior ao tempo do Ministro Rangel Reis.
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A FUNAI, porém, começou um '1ogo mais duro", desde a entrada do Coronel Nobre da Veiga em sua direção, o que levou também a
um trabalho aproximado entre o Serviço Nacional de Informações e
Ministério do Interior, segundo anúncio publicado na Folha de São
Paulo, do dia 11 de setembro de 1980, quando o Ministro Mário Andreazza anunciou que a partir daquela data a FUNAI trabalharia ligada
ao Conselho de Segurança Nacional e do Serviço Nacional de Informações. A ação foi classificada pelo ministro como de busca de "soluções
que se enquadrem na legislação vigente", mas que daria um novo "toque"
à condução da política indígena, levando, de um lado, a medidas corno
a proibição da participação da FUNAI na criação da União das nações
Indígenas, conforme vimos neste capítulo, e ao mesmo tempo, a uma
política de instigamento entre as lideranças indígenas, quando não suas
substituições, conforme denúncia, especificamente voltada para o caso
dos Xavante, do antr~pólogo Cláudio Romero, em Brasília, em reportagem assinada pelo jornalista Avelino do Vale e publicada pelo Co"eio
Braziliense de 8 de novembro de 1980 (dois meses, portanto, após a
entrada em cena do SNI na questão indígena, o que a transformou em
"caso de Lei de Segurança Nacional", como se comentou à época). Esta
denúncia teria provas concretas após o retorno de Mário Juruna ao Brasil , vindo 40 Tribunal Bertrand Russell, quando sua liderança entre os
Xavante passou a ser contestada por alguns outros líderes de destaque,
o que, após desnorteá-lo momentaneamente, levou-o a decidir-se parcialmente pelo mundo dos brancos, entrando na política, afastando-se
das aldeias, embora, mais do que nunca, disposto a lutar pela causa
indígena, pois entende Juruna, com clareza, a manipulação que os índios vêm sofrendo por parte da FUNAI. Mas a atuação do órgão foi
analisada em outro capítulo deste livro, justamente dedicado ao assunto.
Longe de contentar-se, porém, com tais vitórias, embora talvez
parciais, a FUNAI continuou agindo, e no dia 15 de janeiro de 1981, o
Conselho Indigenista Missionário, através de seu presidente, Dom José
Gomes, voltava a denunciar a existência de um decreto-lei sobre a emancipação indígena, que poderia vir a ser assinado pelo presidente João
Baptista de Figueiredo, ainda naquele ano. No entanto, até a conclusão
deste texto, nada de novo ocorreu nesta área.
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Poucos puderam entender que a chegada de Mário
Juruna com seu gravador na mão marcava uma nova
fase nas relações lndios-Fundação Nacional do Jndio.
A fase em que a maioria dos líderes dos diferentes
grupos indígenas chegava a Brasília e cobrava dos co~
néis e generais as promessas naõ cumpridas, mas guardadas como documentos, nas fitas cassete.
Memélia Moreira, em "Índio deseja Respeito , não
Folclore", Folha de São Paulo, 13.9.1981.

9·mário juruna: líder
'A cabeça do chefe índio Mário Juruna está situada em cima de
um corpo cor de cobre e forte, de mais de 80 quilos, com 39 anos de
vida e lm 74 de altura.
Esta cabeça está protegida por cabelos longos e pretos, escorridos
sobre a nuca, mas fazendo uma curva em cima das orelhas - sempre
descobertas e raspadas todo o mês na sua .tribo.
O rosto de ossos salientes, lábios grossos, narinas largas, boca com
dentes nã'o muito alvos, destacam os olhos negros, penetrantes, que fi.
xam as pessoas com uma finneza desconcertante.
A cabeça do chefe Xavartte Mário Juruna encerra também um cérebro que produz idéias com tamanha lucidez e inteligência, que desmoronam a lógica do homem branco.
Daquela cabeça saem argumentos tão lógicos, tão simples, tão verdadeiros, como os expostos sobre o drama do índio brasileiro". ·
Estas palavras são do jornalista Joio Batista Olivi. Escritas ainda
em 1980, pouco antes do episódio do Tribunal Bertrand Russell, resumem admiravelmente bem, e não sem uma certa ironia ao reconhecer
no índio aquilo que os homens da FUNAI e, em geral, autoridades de
certos setores pretendem negar, que é a inteligência, a sensibilidade, a
racionalidade, a figura de Mário Juruna. .
Mas quem é exatamente Mário Juruna? Segundo seu "cúrriculum
vitae", preparado para que ele viajasse à Holanda, o líder Xavante nasceu na aldeia do Couto de Magalhães, e seu nome nativo é O~iuou, sen-

do filho do guerreiro Isimhoropupu, irmão do Cacique Apowe, da aldeia de São Marcos, e que após os contatos com os brancos, em tomo
de 1948, a que o próprio Juruna, então criança, assistiu, adotou o nome
de Meireles.
A aldeia de Couto de Magalhães entrou em contato com os padres
salesianos a partir de 1958, quando Mário já era adolescente (17 anos de
idade). Descontente com a situação, Juruna, alguns anos depois, participou da transferência de Xavante sobreviventes da Fuenda Suyá-Missu
para reservas dirigidas pelos salesianos. Deve-se explicar que aquela fazenda pertencia, na época, ao Vaticano, que sublocara suas terras para
empresas particulares que destruíram boa parte dos índios. Foi quando
Mário decidiu-se ·por abandonar a tribo, trabalhando, de 1964 a 1969,
como peão, em fazendas da região.
Os dados são um pouco confusos, e Mário não ajuda muito a esclarecê-los, pelo simples fato de, nos costumes indígenas, a contagem do
tempo ser diversa da do homem branco. Mas a memória do cacique
guarda alguns lances importantes, como a existência de um fazendeiro
que protegia os índios Xavante contra os ataques dos demais proprietários brancos, chamado Mané Garcia: "ele salvou a tribo", lembra Juruna
com admiração na voz, ainda hoje, ao referir-se aos acontecimentos,
contando que após a demarcação da reserva, o fazendeiro mudou-se
para a região próxima do Merure.
Outra lembrança antiga de Juruna é sobre a atuação dos índios
Boróro e os padres salesianos no Merure: os padres receberam os índios
Xavante refugiados com certo constrangimento, pois estes, ao contrário
dos Boróro, há longo tempo aldeados e "civilizados", eram guerreiros e
pouco afeitos à obediência do homem branco. Juruna conta que em
certo momento os próprios religiosos teriam instigado os Boróro a matarem os Xavante, já que, tradicionalmente, os dois grupos não eram
exatamente amigos, tendo havido seríssimas disputas intertribais entre
eles. O sacerdote a quem Jurwta imputa a responsabilidade de tal
ordem é Padre Bruno, diretor da aldeia de Merure, ao mesmo tempo em
que reconhece que o Padre Salvador ajudou muito aos Xavante. Outro
padre lembrado é Pedro Baderotto, "barbudo, que viveu junto com os
Xavante na aldeia de Santa Terezinha e assumiu também como diretor.
Então, eu aprendi a vida do branco com o padre".
Juruna demonstra enorme respeito por este sacerdote, que ele
assim relembra, em conversa gravada por mim, em setembro.de 1981 :
"o··Padre Pedro., que começou a defender o índio, apanhou do
fazendeiro, recebeu surras do fazendeiro porque o fazendeiro estava
mentindo, estava tocando a roça encostado na aldeia, e naquele tempo
eu era guerreiro ·também, juntei todo o grupo e enfrentávamos todo o
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mundo para poder proibir a derrubada da roça encostada na aldeia.
Levei a turma e enfrentamos e tomamos as ferramentas, depois o padre
estava defendendo o índio e as terras não eram do padre nem dos índis, eram do fazendeiro . Não eram terra de italiano e sim dos brasileiros.
O fazendeiro falou que não eram terras dos Xavante, que elas ficavam
do outro lado do Rio das Mortes, inventou conversa fiada."
Juruna - neste episódio muito semelhante àquele da chacina do
Merure, em 1976 - lembra que o fazendeiro alegava possuir documentos de posse das terras, e, instado pelo sacerdote, prometeu mostrá-los
na sede de sua fazenda para onde convidou o sacerdote. Ao chegar este
lá, porém, foi seguro por capangas do fazendeiro , levando uma tremenda surra: "Então o padre voltou para casa com a batina toda suja, cheia
de sangue, machucou as juntas, quebrou o relógio, rachou a cara, quase
morreu para defender a tribo. Então, foi esse padre quem salvou a tribo,
ele apanhou com a tribo, não é como esses padres que estão lá agora,
vivendo e comendo bem às custas do índio", resume Juruna, como que
numa antecipação do porquê opõe-se à presença de sacerdotes na aldeia
que ele criou, Namunkurá, na reserva de São Marcos.
Em 1969, Juruna retornou à aldeia, onde o tio Apowe {chamado
por muitos como Apoena, em português) era o cacique, e apesar da
oposição dos padres salesianos, que temiam estar trazendo ele os vícios
do homem branco, com que convivera, para a aldeia, tratou de integrarse à tribo.~ mais ou menos a partir desta época que os Xavante iniciam
pressões que durariam - como duram - mais de uma década, para a
total demarcação de suas áreas, incluindo até me.smo a expansão de algumas. Fiéis à sua tradição, com a criação e demarcação das reservas, os
Xavante voltaram a exercer a política tribal, subdividindo-se constantemente em novos grupos que se retiravam das aldeias de origem, formando outras, até mesmo na busca de garantia da ocupação e defesa das
terras demarcadas, mas sempre postas em jogo pela ganância do homem
branco. Foi assim que, em 1975, Juruna criou a aldeia de Namunkurá,
às margens do Rio das Mortes, levando com ele cerca de 230 índios. A
oposição dos padres salesianos, então, cresceu muito, pois Juruna também começou a denunciar um sistema de semi-escravidão instituído
pelos sacerdotes, destinado a facilitar - segundo alegam - "a civilização"
e a catequese dos índios, que é pagar os que trabalham nas roças das
missões com vales. Estes são depois trocados por comida, mantimentos
e tudo o mais que necessitam, inclusive ferramentas, em armazéns das
próprias missões. Os sacerdotes também mantêm, em regime de interna·
to durante a semana, as crianças que chegam a ser isoladas em·áreas cercadas por arame farpado, quase como em campos de concentração.
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Juruna relembra este tempo, quando de seus primeiros contatos
com os índios Xerente, "que falavam a nossa língua" e os Karajá, "que
falavam português":
"Eu visitei eles, depois voltei para a tribo. Eu sonhava com a tri·
bo , quem defenderia a tribo e quem seria o representante da tribo. Assim como era não tinha como ajudar a tribo, e então tomei a atitude,
tomei de sã consciência para poder levantar a nossa madeira do Brasil.
Quando eu cheguei na tribo de São Marcos o padre Mário Panciero não
queria me receber e queria me expulsar para fora da aldeia. Mas como
eu não tenho direito de viver junto com meu pai? Ele achava que eu
tinha aprendido muitas malandragens, muita sujeira do branco e que eu
estava levando doença para a tribo. Mas, bem, quem mandava ali era
meu pai e meu tio, e eu resolvi que não ia sair só com a ordem do padre,
eu já tinha ficado quatro anos fora da minha mãe e do meu pai, e fiquei.
Então , comecei logo a entrar nesta questão da terra. Aconteceu que o
filho do fazendeiro teve relação com uma irmã e veio botar a culpa nos
índios, depois de matar a menina, para a irmã não contar para o pai e
ele botar a culpa no índio. O padre acreditou na história, e mandou
prender o índio, pegou o Xavante, amarrou no braço, jogou em cima do
caminhão e levou para Barra do Garças para ser preso. E~tão, eu estava
me preparando para poder assumir (a chefia da tribo), porque eu estava
vendo as necessidades dos índios e o sacrifício dos índios, eu não fiz
tudo isso com egoísmo, eu quis defender meus innãos, porque eu sabia
o que estava acontecendo com a tribo, e então eu falei com o padre:
"O senhor não podia ter prendido o índio, porque o senhor não pode
acreditar no filho do fazendeiro. Um dia vai vir a verdade, e o senhor
não podia ter acreditado tudo na hora, tinha que esperar para mais
tarde. Como é que você, diretor da missão de São Marcos, manda prender o coitadinho {do índio) que nem português sabe falar?" O padre me
respondeu que quem mandava ali era ele, e eu falei: "Você manda hoje,
amanhã você sai, tem um tempo que você· vai assumir aqui como dire·
tor, mas depois você cai e o índio vai ficar sempre aqui, nós vamos viver
sempre aqui. Então, por que você é padre tem o direito de mandar? Não,
vamos respeitar os índios". Aí, deu uma confusão, e aquele padre foi
tirado mesmo, e voltou o Padre Pedro para dirigir a aldeia. Quando ele
foi diretor todos tinham amizade e amor uns com os outros, quando ele
saía, dava guerra, e até mataram um irmão meu. Foi quando eu comecei
a andar por todas as aldeias, e falava que não era mais para fazer guerra,
não podia fazer briga de tribo com tribo, porque as tribos eram menores
que a gente do branco, e nós não podíamos brigar, tínhamos que parar,
e foi assim que eu fui assumindo a chefia, levando a história na mão,
ajudando a comunidade, explicando."
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Indagado sobre como ele era recebido, inicialmente, Mário conta
que havia certa desconfiança:
"No início todo o · mundo me recebeu meio estranho, mas na
segunda ou terceira visita a gente já estava aprendendo alguma coisa, a
gente ia aprendendo com a história, e isso até me machuca muito, por·
que não era fácil, do jeito que a gente estava lutando. Então, eu resolvi
descer o Araguaia, até a divisa do Mato Grosso, e visitar os Karajá, os
Xerente, os Tapirapé, os próprios Xavante que moram para aqueles
lados. Eu tinha sido piloto de barco, e então, quando eu voltei para as
aldeias, eu explicava pro pessoal o nome das pessoas brancas, porque
naquele tempo nenhuma tribo ·conhecia ou entendia o nome das pes·
soas. Não sabiam o que era coronel, nem militar, general, doutQr, en·
genheiro, o padre nunca explicava estes pontos, o padre só explicava o
que era mais simples, e quem recebia as visitas dós brancos autoridades
era sempre o padre, nunca o (índio) chefe de comunidade. O padre
resolvia tudo sozinho, e quando eu cheguei lá, como já tinha vivido com
o branco, eu dizia e apresentava, "olha, esse é o coronel, esse é o gene·
ral, esse é o doutor engenheiro", e a tribo ia aprendendo junto comigo."
A reação de Apowe era tranqüila, como lembra Mário:
"O tio é muito calmo, ele não c.onhece a fundo os problemas dos
brancos. Mas os jovens da tribo aprenderam tudo isso, eu tratei .de faci·
litar as coisas para a tribo poder se defender. Mas mesmo sem saber
tudo, o meu tio me apoiava, porque eu era o único que abria a picada
na frente do índio, era o único que estava defendendo o índio. Então,.
eu chamava todos para me acompanharem, o Aniceto, o Cipriano, e a
força aumentava, porque se eu fosse sozinho, era proibido de entrar na
aldeia, mas depois, quem permitia ou não um estrangeiro entrar na al·
deia era a gente. Nós éramos uns 800 índios com 14 mil hectares e o
padrç não ajudava na demarcação da terra, só o Padre Pedro, mas o Padre Mário Panciero achava que a gente não podia falar contra o governo,
que não era o índio quem resolvia e ele me chamava à atenção e eu tam·
bém chamava· a atenção dele, e quando o índio caçava ele chamava a
atenção que o índio estava queimando os campos dos fazendeiros, que
nã'o podia ser assim, e o índio me contava a verdade, e eu apoiava o
índio, sempre ficava do lado do índio, nunca do padre. Então foi assim
que a gente começou a trabalhar".
lJm dia, Juruna ·resolve it até o governo estadual, para resolver o
problema das terras, mas descobre que o assunto se limita a outra esfera
de governo, que está em Brasília. Episódios como o que Mário conta a
seguir, justificavam a sua apreensão:
"Com o Padre Pedro, quando o fazendeiro pegava a sua turma e o
machado para derrubar árvore, a gente ficava atrás do pau, ou junto do
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pau (árvore) e dizia: "Se você quiser me derrubar junto com o pau, eu
caio um pedaço para cá e outro para lá, mas a terra tem que ser sagi:ada
para a tribo".
Uma das grandes conquistas da ação de Mário Juruna foi a unidade alcançada entre os Xavante, que tradici9nalmente guerreavam·se entre aldeias. Hoje, eles atuam como uma espécie de confederação, juntando-se sempre que haja perigo. Esta conquista ocorreu gradativamente, por exemplo, a partir da criação, em 1976, do chamado "Plano de
Desenvolvimento da Nação Xavante", instituída ·pela FUNAI na presidência do General Ismarth de Araújo, sob pressão direta de Mário Juru·
na. Depois, foi o episódio de Merure, em julho de 1976, quando Mário
passa a freqüentar decididamente a burocracia de Brasília, munindo-se
inclusive de um gravador para "guardar todas as palavras dos brancos e
cobrar mais tarde as suas atitudes", com() ele afinna. Em julho de 1977,
Juruna vai aos Xavante do Kuluene, e no mês seguinte aos Areões, onde
mostra que os fazendeiros estão invadindo a reserva. Retirado à força
pelo representante da FUNAI, o sargento Ivan Baiochi, Juruna não de·
siste, e em 1978 visita os índios Kadiwéu do Mato Grosso, fazendo extenso relatório às autoridades federais sobre a situação de invasão da
Reserva do Bodoquena (ver capítulo sobre a ação da FUNAI), e no
mesmo ano visita diversas nações da Amazônia, inteirando·se de sua
situação. Em outubro deste ano, deflagra luta decisiva junto à FUNAI
para a ampliação de reservas de Couto Magalhães e Pimentel Barbosa,
vendidas parcialmente por funcionários da própria Fundação, Valtênio
Lopes Visiato, a advogada Laia Mattar Rodrigues e outros (ver canítulo
sobre a ação da FUNAI). A ação dos Xavante é tal, que em janeiro de
1979 o Capitão Costa Neto, da Polícia Militar de Barra do Garças, manda um pelotão para Pimentel Barbosa para conter os índios, que haviam
incendiado parcialmente três fazendas invasoras. Juruna não titubeou e,
com a ajuda de amigos brancos, tomou um teco-teco e voou rapidamente à aldeia para alertar os índios da vinda da tropa, deslocando-se depois
em direção à tropa, e proibindo o seu comandante, Tenente Postem, de
continuar a marcha em direção à aldeia. Retornou então à Barra do
Garças e encontrou-se com o capitão, obrigando-o a chamar de volta a
tropa para o quartel. Em conseqüência desta ação fulnúnante, foi assinado pelo Presidente da República o decreto que devolvia aos Xavante
suas terras tradicionais. Neste mesmo ano, Juruna visita ainda os Kaiowá do Mato Grosso do Sul, elaborando novo documento que dirige às
autoridades federais. É sua, também, uma das primeiras idéias sobre a
criação de uma entidade que congregasse todos os índios brasileiros. Na
primeira assembléia de chefes indígenas de que participou, sob sugestão
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do Conselho lndigerústa Missionário, em Merure, em setembro de 1975,
Juruna afirmava, em certo momento:
"Nós podemos ajudar muito. nossa tribo. A gente tem que gritar
muito. Tem que chorar na frente do palácio até o Presidente ficar enjoado. A gente tem que conhecer a vida do branco. A vida do branco é
muito complicada, muito chata pro índio. É muito difícil. Eu já lutei
muito, já pelejei pra aprender a vida do branco. A vida do índio é mais
simples. A vida do índio não é mentirosa. Não tem muita encrenca. Não
tem sujeira. Nós aqui somos vizinhos dos Boróro. Vamos fazer força
junto com os Boróro. Botóro vai fazer força junto com Xavante. O
fazendeiro compra o juiz de direito. O fazendeiro compra a polícia. O
fazendeiro compra a FUNAI. O Governo enjoa de ajudar o índio, porque o índio nunca vota pra deputado na eleição. O índio não paga imposto. Então ele não se interessa pelo índio. Nós hoje não precisava sofrer tanto, podia estar passando bem. A gente tem que ajudar os irmãos,
ajudar quem precisa mais. Se fazendeiro mata índio então nós matamos
ele também .. Mata na hora, porque nós não somos deputado dele, não
somo& polícia dele. Nós somos diferentes. Se o fazendeiro quiser tirar o
sangue do índio, nós vamos matar na hora. O fazendeiro merece cadeia,
vai pra cadeia. Por que a gente pobre vai pra cadeia? Não é bicho, é
gente. O índio é mais civilizado que o branco. O branco mora na cifiade..mas não é civilizado."
.__
.- ·
Juruna, na entrevista que me deu quando do último encontro que
tive com ele na prepara~ão deste livro, fez também um rápido resumo
de seus contatos com a FUNAI:
"No tempo do SPI, ele estava lá sem fazer nada, e no tempo da
FUNAI isso também acontece. A FUNAI é federal, direto com o Presidente da República, mas nós não conseguimos endireitar nosso problema, e estamos sofrendo a mesma coisa do passado. Então, eu procurava
o pessoal e recebia comunicações
particular' conversava segredos
com a FUNAI, a FUNAI garantia, a FUNAI falava e prometia fazer a
demarcação das terras dos índios mas não fazia. Aí eu comecei a me
virar também, comecei a procurar a imprensa, a televisão e o jornal para
poderem me apoiar. Para poder mostrar o que estava acontecendô ao
país, o que estava acontecendo com a FUNAI e o índió; eu acho que a
imprensa é a alma da gente' alma do povo é quem pode mostrar os
acontecimentos, e se a imprensa não falava nada, ninguém ficava sabendo. Então, eu ia procurar a FUNAI, a imprensa ficava esperando lá e
então as pessoas ficavam sabendo do que estava acontecendo. Por isso·.
eu tive boa oportunidade de fazer contatos com a FUNAI com a ajuda
da imprensa, ·com pessoas políticas, senadores, advogados, deputados, e
isso teve bom resultado para a comunidade, porque hoje, a maioria dos
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brancos tomou consciência. Eu acho que o fruto cresceu, o fruto aumentou, porque não é mais aquele outro tempo, tempo de SPl, .de revolução, de começo da FUNAL Não é mais aquele tempo e eu acredito
que muita gente do povo (brasileiro) está ao lado da gente, apoiando a
comunidade indígena. Se a gente não tivesse falado nada com a imprensa, ninguém iria ficar sabendo o que tinha acontecido, se alguém tinha
morrido; se a gente não tivesse falado com deputado, senador, advogados, não procurasse nada, ninguém iria ficar sabendo o que tinha acontecido com os índios."
Ao regressar da Holanda, contudo, se as relações de Mário Juruna
não eram boas com a FUNAI, pioraram bastante. A situação chegou a
um ponto tal em que a FUNAI, seguindo determinações do Conselho de
Segurança Nacional, que viu com maus olhos a criação de uma entidade
federativa dos índios, tratou de eliminar ou exilar as lideranças indígenas efetivas como a de Mário, criando confrontos entre elas (assunto de
que nos ocuparemos adiante). Mário chegou a perder parcialmente o
cacicado, decidindo-se por isso a fixar-se na cidade do homem branco e
terminando por aceitar o lançamento de sua candidatura como deputado federal pelo Rio de Janeiro, através do PDT, reconhecendo ser esta
uma nova etapa em sua luta.
Contudo, Juruna sempre teve uma visão crítica da FUNAI e sofreu seus ataques. Em entrevista à jornalista Berenice Bittencourt, na
edição de 10 de maio de 1981, do jornal Zero Hora, ele afirmava:
"A FUNAI não é de ninguém. É boa para ela própria, para seus
funcionários. 'Não dá assistência ao Índio. É péssima. Não é do índio.
Existe para enganar, expJorar o índio e proteger seus funcionários e seus
pagamentos. Não tem jeito. Quando entra um amigo na FUNAI, eles
trocam e põem outro. A FUNAI é tutor, é pai de índio. E tem índio
bobo que chama a FUNAI de pai. Não é verdade. A FUNAI faz pior
que branco, trata todos nós que nem objeto. FUNAI ganha verbas do
governo do tamanho de um pacotão, quando a verba chega no índio
está num tamanhinho que nem se vê. A FUNAI esqueceu que a terra do
Brasil é do índio".
Em entrevista concedida ao jornal Co"eio do Povo, pouco antes
de viajar à Holanda, e que foi publicada em 30 de novembro de 1980,
J uruna, indagado sobre o que deve o governo fazer pelos índios, era taxativo:
"O 'governo deve garantir a terra para o índio. Pois o índio é brasileiro;.e não é empregado e também não é escravo. O índio nunca se entregou à escravidão, nem no tempo dos portugueses. o índio vive com
indepe.ndê~cia. Não precisamos depender de ninguém", e sobre a FUNAI, replicava, com certa ironia: "A. PUNA~ me ajudando? De que
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jeito? A FUNAI está ajudando a me tirar fora da liderança dos índios. É
isso que a FUNAI está fazendo: um papel sujo. Graças a Deus tenho
muitos amigos" .
Na mesma época, quando de sua primeira visita a Porto Alegre,
trazido pela Associação de Docentes da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos e Associação Nacional de Apoio ao IÍldio , Juruna declarava
ao jornalista Antonio Salton, da Folha da Tarde:
" Não sei como é que eu vou explicar ,mas se eu fosse chefe do governo, ia mudar o regime, ia mudar a mentalidade. Ninguém vive contente, ninguém vive feliz. Ninguém come bem e se não come bem não
pensa direito. Se eu pudesse mudar, a primeira coisa que mudava é que
você e nós íamos viver com menos burocracia. Burocracia não resolve
nada. Se a gente usa menos burocracia, as coisas vão mais depressa, as
coisas se resolvem. Se você quer falar comigo, me procurou para falar
comigo, por que vou mandar você voltar daqui a dois meses? Se a gente
procura o Presidente (da República), dizem: "Ah, quem resolve é a
FUNAI". Se a gente procura a FUNAI, ela diz: "Não, o assunto é com
o Ministério da Agricultura". E a gente procura um, procura outro, e o
problema não se resolve. Sabe duma coisa? Existe muita autoridade no
Brasil. Demais. Assim fica mais difícil . . ."
Em seu retorno a Porto Alegre , no ano seguinte, quando foi visitar os índios Kaingang de Nonoai, Juruna foi ainda mais taxativo, conforme o jornal Zero Hora de 6 de maio de 1981 :
"Quero ver pobreza. Pessoal que vive nas vilas, nas f aveias. Quero
gravar na cabeça como vive o povo todo, como vive o branco, o índio
e os mestiços. A cidade é grande, mas a pobreza é a mesma neste país.
Tenho aprendido muito com o regime dos brancos, tenho estudado e
entendido a comunidade que sofre, como o índio. Por isso quero ouvir
os pobres, sem entrar em palácios ou ficar fechado em salas com autoridades. O índio está perdendo suas terras, é expulso de cima dos palmos
de terra que são seus. Todo o mundo vê isso, mas quem soluciona alguma coisa? Por aqui ainda há luta, mas é contra os colonos. Hoje eu sei
que os colonos não são os culpados. Quero que alguém me diga quem
vende pros colonos as terras que pertencem aos índios? O índio é como
um joguete. Nem posseiros nem índios são culpados. O governo faz as
coisas mas não dá ouvido ao brasileiro, ·como se não tivesse população
no país. Então erra, porque ouve mais os homens das multinacionais. A
gente pequena ainda, como posseiros, obedece à lei, mas o governo
obedece aos ricos, às multinacionais. Então erra, porque quando a população fala, reclama, entra tudo num ouvido do governo e sai no outro. O Brasil não é nosso. É do estrangeiro. Tanto minério, tanto carvão,
tanta riqueza que existe· por aí e· o governo não dá satisfação. E tudo é
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comprado pelo estrangeiro. Primeiro, tiram nossas terras, depois vendem a produção , depois vêm empresas grandes, do tamanho das terras,
e 0 índio , onde fica? A administração desse país é violenta. O índio teve
que lutar para conseguir alguns pedaços de terra que são seus. Na Europa acham graça disso" .
E especificamente sobre a FUNAI, resume ele:
"A FUNAI é da panela do governo. Não posso mais dar satisfação
(do que faço) porque a FUNAI criou o ódio. A Fundação que é tutora
dos índios vive falando mal dos seus filhos, então ninguém fala com
FUNAI. Eles querem até tirar dos índios o direito de falar" .
Este conjunto de informações a respeito da estrutura da sociedade
branca brasileira explica, em grande parte, manifestações de Juruna por
vezes bastante radicais, como aquela expressa em uma entrevista concedida em Campinas, em novembro de 1980, quando ele afirmava:
"Eu faço força pra segurar o ódio. A FUNAI, que deveria ajudar
os índios, está acabando com eles. Nunca a FUNAI massacrou os índios
como agora " .
Em 1978, Juruna chegou a tentar articular uma ação para influenciar diretamente na escolha do novo presidente da Fundação Nacional do fndio. Com a saída do General Ismarth de Araújo, que inicialmente conseguira conquistar a simpatia do cacique , especialmente com
o projeto Xavante, mas que depois se desentendera com os índios, Juruna tentou influenciar o Ministro do Interior, em novembro de 1978,
quanto à escolha do novo nome . Tentava, inclusive, uma audiência com
o Presidente João Batista Figueiredo_, prometida quando do encontro
do cacique e o general, ao tempo em que este era apenas um candidato
oficial ao cargo (ver capítulo sobre Juruna político). No entanto, nem
a recepção pelo Presidente Figueiredo ocorreu em qualquer ocasião,
nem o cacique conseguiu sucesso junto à tentativa de poder influir na
escolha do novo presidente da FUNAI. Foi escolhido um homem relativ~ente sensível ao problema, o engenheiro Adhemar Ribeiro da Silva,
e que, por isso mesmo, sob pressões as mais variadas, ficou pouco tempo no cargo.
Todas estas situações justificam a desconfiança de Mário Juruna
nos brancos, conforme ele me declarava em setembro de 1981, contando como surgiu a história do gravador:
"Bem, antes, na reserva, eu não anotava por escrito as promessas
da FUNAI, apenas levava a minha mensagem para a tribo, passava a palavra para a tribo, sem ser escrito. Então, quando eu chegava em Brasília, a FUNAI falava que não tinha falado sobre o problema do índio, e
assim me surgiu a idéia .de comprar um gravador para poder fazer a gravação de quem falou, quem está falando a verdade e quem está mentin-
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do. Comecei a fazer gravação do pessoal, e assim fica documentado e
ninguém tira nada."
A FUNAI tem encontrado diversos meios para isolar e atacar o líder Xavante, assim como alguns segmentos da própria sociedade branca
têm-se valido da figura de Juruna para folclorizá-lo . Um episódio é a
criação de Agildo Ribeiro, na TV, sobre a qual o índio se manifestou:
"No início, eu não achava bom. Conversei pessoalmente com o
homem lá no Rio de Janeiro. Queria processar. Mas falei para ele que
ele podia fazer mais coisas além de mostrar o gravador. Disse para ele
que podia falar dos problemas da terra; dizer que fomos massacrados.
Podia com seu programa abrir mais um lugar para falar do problema do
índio. Mas fora de brincadeira, no fundo, ele está metendo pau no Governo também. Só a aparência é de brincadeira. Neste sentido o programa é positivo, ajuda a causa do índio".
Outro episódio foi a gravação de um comercial para a televisão,
sobre o qual Juruna conversou em entrevista comigo:
"Eu não sei porque há gente que fala mal e há gente que fala bem,
eu não entendo a vida do branco. Pode ser inveja, pode ser burro, pode
ser ciúmes, pode ser contra. Então, aquele pessoal que faz favor, também tem o que vive com a consciência limpa, e que não tem nada a ver
com isso. Pode ser problema meu, então esse pessoal que fala mal de
mim , às vezes falta consciência, conhecimento, falta informação do que
ele vai falar , se vai me respeitar ou não. Se tem alguém que faz propaganda para firma grande, eu não tenho nada que ver com a vida particular, porque todo o mundo se preocupa com isso? A propaganda não
estraga meu nome , não tem nada a ver com a pessoa. O homem do Jurubeba me procurou antes de eu ir para a Holanda, eu estava me mexendo
em conseguir o passaporte, e ele me disse: "Eu quero falar com você,
eu gostaria de fazer uma gravação com você". Eu perguntei sobre o quê.
Ele me respondeu. Eu disse que não tinha tempo , porque estava cuidando do passaporte, mas ele disse que era pouca coisa, uns quinze
minutos. Eu disse que ficaria para outra oportunidade, mas ele insistiu
lá em Brasília, que tinha de voltar para o Rio de Janeiro. Então eu livrei
minha vida: disse que queria fazer a gravação bem ligeiro, eu quero sair
logo e não posso ficar perdendo tempo. Me deram uma mixaria de cem
mil cruzeiros, fiz um contrato, mais uma mixaria de 65 mil cruzeiros.
Não sei se depois ele vai enricar com isso, mas me deu algum dinheiro.
Se a gente encontrar preço bom, talvez a gente faça outra, mas eu não
quero que essa gente estrague a minha vida, não· quero que essa gente
explore a minha mão. Então, há gente me procurando para fazer propaganda, eu aceito, mas se pagar bem, porque eu sou índio, não tenho
leitura, mas não sou burro, não é assim que vão me explorar. Eu posso

ser muito falado, posso ter prestígio, ou fama, mas por isso mesmo essa
gente tem que me pagar mais. Eu não sou qualquer uma pessoa."
Derrotada no episódio do Tribunal Bertrand Russell, ao mesmo
tempo em que se processava mais rapidamente o ciclo de militarização
da FUNAI, seus responsáveis iniciaram um jogo bruto e sujo contra o
cacique. Mário conta:
" Depois do convite do Tribunal, a FUNAI mandou um coronel
chamado Anael (Gonçalves) sobrevoar todas as aldeias. Ele desce (de
avião) e questiona os chefes se eu represento a raça Xavante. Os mais
vellios confirmam. Mas os mais novos estão sendo enganados. Estão
querendo me queimar." O coronel Anael levou muitos presentes e promessas para as aldeias. Inclusive de doação de trator. E conseguiu, em
troca, um abaixo-assinado de alguns caciques desconsiderando Juruna
como cacique. "Eles ficaram com minhoca na cabeça", resume ele, e
quando indagado por mim sobre o assunto, ele se mostra muito lúcido:
"Eu não vou jogar a culpa no índio, eu vou jogar a culpa na FUNAI. Isso é coisa da cabeça da FUNAI. A FUNAI gostaria que nós vivêssemos dentro de malocas, sem aprender nada, sem fazer queixas
contra a FUNAI. Então, eles acham que os índios estão reclamando
demais, mas são eles que estão reclamando de minhas viagens. Não são
os índios que reclamam, é o próprio presidente da FUNAI que está fazendo calúnia com as minhas saídas. Não são os índios. A FUNAI diz
que eu estou incomodando demais porque sou eu quem leva as queixas
contra a FUNAI. Se eu não falasse nada contra ela, eles ficariam mais
satisfeitos comigo, corno eles ficam satisfeitos com outras tribos que
não sabem dizer nada, não sabem se defender. A FUNAI acha que eu
devo parar, mas como é que eu vou parar? Eu não tenho nada a ver com
a FUNAI, eu não sou funcionário da FUNAI, eu vivo independente, sou
eu quem defende os índios, não é a FUNAI. A FUNAI existe só para
ganhar, existe para proteger o pagamento deles, proteger os funcionários. A FUNAI não existe para proteger os índios, então ela começa a
inventar coisas. O presidente da FUNAI, como está, se ele entendesse
do problema dos índios, se ele vivesse junto com os índios, ele poderia
passar a presidência da FUNAI para mim, e eu poderia passar a tutela
para ele . Ele poderia experimentar, se eu assumisse no lugar dele, ele
aprenderia, mas como ele não está lá na aldeia, para ele está fácil".
Numa matéria publicada por O Estado de São Paulo, de 7 de dezembro ·de 1980, efetivamente, o então presidente da FUNAI, coronel
Nobre da Veiga, referia-se assim a Juruna:
"Não queremos espionar o cacique (sic!) mas apenas saber para
onde vai ele. Sabemos, por exemplo, que ganhou trinta mil cruzeiros
para fazer uma palestra em Curitiba, mas será que a sua comunidade foi
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beneficiada?". Como se a FUNAI algum dia tivesse prestado contas à
comunidade indígena das mordomias que utiliza (inclusive as acusações
que pesam contra este mesmo coronel, conforme o capítulo sobre a FUNAI, neste livro, envolvendo milhões de cruzeiros e não apenas trinta
mil cruzeiros) ou se preocupasse com a comunidade indígena de um
modo geral.
Em síntese, o coronel Nobre da Veiga sugeria que outros caciques, como Warodi, da reserva de Pimentel Barbosa, Pio - até então
uma espécie de secretário e substituto de Juruna na aldeia de Namunkurá, quando o cacique saía, pois é seu primo - e outros, estavam descontentes com as ausências prolongadas do cacique no mundo branco.
Acrescentava o então presidente da FUNAI, ainda, acusações sobre
amantes brancas, automóveis e outras regalias de que estaria se valendo
o cacique, em seu convívio com os brancos.
A FUNAI montou, ainda que inoficialmente, uma espécie de rede
de difusão de boatos em torno de Mário Juruna, como eu tive a oportunidade de verificar pessoalmente quando de minha ida a Barra do Garças em setembro de 1981. Uma informação publicada no boletim interno da FUNAI em um determinado dia, no dia seguinte saía no jornal
O Popular, de Goiânia (sobre a suposta aquisição de terras, à vista, por
Juruna) e ainda no dia seguinte, na coluna do jornalista Marco Antonio
Birnfeld, do Jornal do Comércio, de Porto Alegre, que, aliás, especializou-se, como a revista "Isto é" e a "Veja", em difundirem boatos semelhantes, ora falando a respeito dos bailes de carnaval ou restaurantes
caríssimos freqüentados pelo cacique, ora referindo-se às suas companhias femininas, ou comentando seu próximo casamento com uma
mulher branca.
Um dos golpes mais violentos articulados pela FUNAI contra
Juruna ocorreu em janeiro de l 981. Um radiotelegrama enviado pela
Ajudância da FUNAI em Barra do Garças, assinado por Evangelina
Araújo,
então responsável pela área, em 12 de fevereiro de 1980 , e diri.
gtda à FUNAI em Brasília, dizia, textualmente - "A pedido Mário Juruna solicito pronunciamento Vossoria sobre viatura Toyota constante
Projeto Namunkurá. Outrossim, orçamento mão obra e peças viatura
Cl O encontra-se encostada esta sede reparo. Orçamento mão obra e
peças ficaram elevados, dado estradas precárias época chuvosa, não
somos favoráveis conserto."
Recebido no dia 13, o rádio foi entregue à ASPLAN, no dia 15, e
no dia 25 de março recebia o seguinte despacho do seu encarregado:
"Autorizo a aquisição de uma viatura Toyota com carroceria de madeira para AJABAG, devendo ser lotada na Aldeia Namunkurá."
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Esta viatura, porém, passou a ser usada diretamente pela Ajudância em Barra do Garças, motivando o episódio do dia 16 de janeiro de
198 1. J uruna precisava do carro para dirigir-se a sua aldeia, mas o delegado da FUNAI estava usando o veículo. Juruna, humilhado, dirigiu-se
ao quadro de chaves de viaturas e, embora sem saber conduzir automóvel, pegou as chaves, sentou-se ao volante e saiu dirigindo o carro, largando-o logo depois. Segundo o vereador José de Arimatéia, amigo pessoal de Juruna, o índio havia sido hospitalizado para uma pequena cirurgia num pé, e o delegado da FUNAI no local, Rodolfo Valentini Jr.,
aproveitou-se para usar o carro em serviços da FUNAI. Quando Juruna,
sem poder andar, precisou de transporte para a aldeia, o carro não estava, o que teria gerado o problema. O delegado da FUNAI, porém, tratou de aproveitar-se do caso, espalhando pela cidade que Mário roubara
o veículo. Não contente com isso, deu parte à Delegacia da Rádio Patrulha, que lavrou o auto de ocorrência, sem número, possuindo inclusive
testemunhas contra Mário que, permanecendo poucos dias na aldeia, em
seguida viajou para o Rio de Janeiro, após obrigar o delegado da FUNAI
a uma reunião com as lideranças dos índios Xavante, quando o episódio
foi esclarecido. Juruna, magoado, encontrou, porém, defesa no jornal
local, Alternativa, em sua edição n? 7, assim como em O Estado de São
Paulo, de 8 de fevereiro de 1981.
Apesar de todos estes episódios e boatos, Mário Juruna preserva
cuidadosamente sua vida particular. Quando eu o entrevistei, indagando-lhe sobre o assunto, com toda a amizade ele me respondeu:
"Olha, eu não vou entrar nisso, porque é particular, eu poderia te
falar em particular, mas acho que não tem nada a ver com o meu traballio".
Efetivamente, mais tarde, de modo privado, ele falou-me sobre
sua vida particular, pedindo-me, porém, que mantivesse este tema fora
da discussão. E assim tem sido com todos. Recentemente, o jornalista
Renato Sérgio publicou uma entrevista com Mário Juruna na revista
"Ele-Ela", edição de dezembro de 1981. Fiel à linha da revista, Renato
tentou por todos os meios ter respostas neste âmbito, sem sucesso,
como se pode ver do extrato abaixo, em que Juruna, ao contrário ,
aproveitou a oportunidade para "dar o seu recado", contando inclusive
com a fidelidade do jornalista na transcrição da entrevista:
" - Você é casado?
- Isso é coisa de particular. Eu não pergunto senhor é casado.
Porque meu costume é outro.
- Tem filhos? .
- Meu costume é outro!"
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E anota o jornalista: "Ele está ligeiramente irritado. Aliás, uma
repetida reação quando a conversa entra nos tortuosos caminhos de sua
vida particular, sua situação econômico-financeira, suas transas matrimoniais, patriarcais ou tribais. Dizem, mas não provam, nem ele confirma, que é casado com uma índia deveras pacata com nome branco
como o dele, escolhido por missionários salesianos, Maria Luísa, que
teria seis filhas e dois filhos."
E Juruna volta à carga: ''Se eu casado, se eu tem filhos, problema
meu, particular. Da vida particular não vai falar. Não é importante. Importante é que gente tá na miséria." Juruna também se nega a discutir
crenças religiosas, mas não se nega a discutir sua decisão de candidatarse. Aliás, esta decisão surgiu definitivamente em setembro de 1981, e
foi assim explicada pelo cacique a mim:
"Porque como a FUNAI estava fuxicando com a tribo, envenenando a cabeça da gente, botando minhoca na cabeça de índio da tribo,
então eu tive de entregar a chefia para a FUNAI que queria fazer minha
função . Pela FUNAI, eu poderia acabar. Pelo padre, eu poderia acabar,
porque todos esses não são amigos do índio, essas pessoas estão lá só
para enganar, só para enrolar quem vive com o índio. Então, por isso eu
queria sair, eu queria ser candidato à deputado em São Paulo, eu queria
assumir mais ainda a política, o meu sonho é acabar com a FUNAI. Mas
como eu tava vendo a política muito suja, muita gente estava se promovendo às minhas custas também, sem eu ganhar nada, e ninguém me
ajudava em nada, resolvi me esconder. Eu vou-me embora, não sei para
onde, estou pensando ainda, mas não vou mais continuar como chefe de
comunidade. Estou pensando em sair, cansei, porque a FUNAI não reconhece a luta, não reconhece o valor e todo o mundo está metendo a
mão em mim, sem motivo. Eu não sou um homem de mau caráter, eu
sou responsável, eu sou um homem de ·capacidade, que diz a verdade.
Agora, por que que a FUNAI não reconhece, por que que os padres não
reconhecem? Por que o resto da tribo não reconhece? Não é culpa da
tribo, eu sei, porque é a própria FUNAI que está fuxicaildo com toda a
tribo, fazendo divisão ... mas a FUNAI só gosta da gente que é burro,
a FUNAI gosta da gente que mama, que chora para mamar no peito da
mãe que é a FUNAI".
Juruna, que atravessava naqueles dias um momento difícil, crítico, de tal sorte que inclusive levou-me a esperar algum tempo para iniciar a preparação deste livro, preocupava-se, em meio a todos os seus
problemas, com a questão da sobrevivência indígena, seja em sua própria aldeia, seja em relação aos demais líderes indígenas surgidos ao longo do tempo em todo o país:
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''Não posso sair para virar marginal, virar vagabundo. Eu estou
erendo explorar orna terra para mim , mas a FUNAI me respondeu
que não posso fazer nada dentro da reserva do índio, que não é do ín-· {
qu mas é da União. Então , eu f a1ei· pro P res1·dente: "Corno e' que voces
dio
estão tratando deste jeito o índio? Vocês estão fazendo sacanagem com I
índio nós lutamos para conseguir terras, para demarcar as terras do
~ndio e' depois a FUNAI fica dizendo que o patrimônio da União é
quem toma conta da terra do índio? O que. é ~u~ é o índio? Até quando
índio vai continuar sendo fruto do patnmoruo (refere-se ao DGPI 0
1
Diretoria Geral do Patrimônio Indígena, que resolve as questões atinentes à produção das reservas)? Estão fazendo sacanagem com o índio quet
expulsa o fazendeiro para depois dar as terras para a União? Por iss~
muitas tribos estão me pedindo para ficar e continuar a briga."
Poucos dias depois, a notícia de sua filiação ao PDT e sua candidatura a Deputado Federal pelo estado do Rio de Janeiro se tornava
pública (ver capítulo específico a respeito), e Mário , na citada entrevista
a Renato Sérgio deixava claro, porém, os motivos de sua opção:
"Estava vontade matar FUNAI, gente ganhando benefício de índio sem entender problema nosso. Dava vontade atirar assim na cara.
Mas pensei: pra onde vou correr? Melhor não matar ninguém. Se mata
vem outro no lugar dele. Não vai adiantar nada. Melhor eu sair, vai se
virar. Eu acredita vai balançar nosso país, balançar burocracia, balançar
sofrimento pessoal trabalhador, balançar gente que não tem terra. Quer
morrer junto do pessoal. Eu quer me sacrificar. Então esse é meu sonho".
Juruna, porém, ao contrário dos muitos candidatos brancos, mantém a cabeça fria em torno de suas possibilidades. Sabe que concorrer
significa ganhar ou perder. No segundo caso,já tem também sua opção:
"Eu volta batalha terra devoluta. Até conseguir. Meu palavra não pode
voltar atrás".
Ele se refere a um episódio ocorrido no ano anterior, quando, de
maneira pessoal e individualizada, tentou dar entrada e ver aprovado um
projeto agrícola na aldeia Namunkurá. Contando com a orientação de
técnicos do Banco do Brasil e EMATER de Barra do Garças, J uruna projetou todo o seu trabalho, sendo porém barrado pela FUNAI, de quem
dependia um aval para alcançar o empréstimo bancário. Eis, na íntegra,
a gravação da discussão que então Juiuna manteve com o Presidente da
FUNAI, Coronel José Carlos Nobre da Veiga:
"Nobre da Veiga - Eu não posso fazer nada fora da lei, a terra do
índio não pode ser motivo de hipoteca, não pode ser·entregue a banco
para retirar dinheiro sobre ela. Esta é uma posição que não nos permite
oferecer a terra do índio como hipoteca em qualquer banco, não podeA
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mos fazer o projeto oferecendo a terra indígena para o Banco do Brasil,
para servir de hipoteca, para retirar dinheiro sobre essa terra. Esse é o
primeiro impasse. Segundo, nós fazemos as terras dos índios para usufruto deles. Então, o índio tem a sua cultura comunitária, a FUNAI tem
fornecido adubos, implementos agrícolas como tratores, secadeiras,
armazéns, atendimento agronôrnico, com engenheiros agrônomos que
percorrem todas as aldeias para orientar a época em que deve ser feito o
plantio , a quantidade de sementes que devem ser plantadas. ~essa a
orientação que damos aos índios, mas o resto não podemos fazer nada,
porque não temos como arranjar o dinheiro.
Juruna - Então eu não tenho direito de explorar a terra?
Nobre da Veiga - Claro que tem, existem as áreas coletivas e as
áreas das famílias.
Juruna - Você sabe que a gente luta e não é fácil, a gente briga
com a FUNAI e a comunidade briga com os seus da comunidade. En·
tão, estou muito interessado em poder trabalhar particular para experi·
mentar o regime do branco, o serviço do branco.
Nobre da Veiga - Veja bem, Mário, a lei não sou eu quem faz. E
a lei diz que a terra do índio não pode ser hipotecada, porque se assim
pudesse acontecer, acabavam as reservas indígenas. A terra do índio não
é passível de hipoteca. Você não pode chegar a um banco e dizer: eu
quero hipotecar, como eu faço com um terreno meu. Eu posso chegar
a um banco e dizer: eu quero hipotecar esse terreno; o banco examina
esse terreno e diz: vale tanto. Caso eu não pague, ele me tira o terreno.
Mas o índio não pode fazer isso, a lei não permite.
Juruna - Qual o motivo que a lei não permite?
Nobre da Veiga - Isso é pela comunidade.
· Juruna - Isso é culpa da FUNAI, a FUNAI está enchendo a cabeça do índio.
Nobre da Veiga - O dono dessa terra é o Governo Federal.
Juruna -É o índio.
·
Nobre da Veiga - O índio tem o usufruto da terra, tudo o que
vier da terra, tudo o que produzir, caça, pesca e toda a produção do
solo é do índio, tudo o que ele plantar, feijão, arroz, soja, algodão, café,
o que ele plantar na terra é um direito dele de ter esse proveito da terra.
Agora, ele não pode pegar essa terra e hipotecar, isto é a lei, não é a
FUNAI que fez isso, nem sou eu, eu apenas estou cumprindo a lei.
Juruna - E como o branco cria o direito de ter a posse?
Nobre da Veiga - É porque as terras são deles. Você lembra aqueles fazendeiros que você trouxe aqui, e que eles trouxeram as escrituras?
Então, eles tinham a escritura e a terra era deles. Eles levam as escrituras
no banco, o banco examina se as terr~ são realmente deles e então em230

esta 0 dinheiro que pode emprestar, de acordo com a propriedade: se
pr cem hectares, é para cem hectares, e assun
· por d'1ant e. O 1n
' d'10 t em
tem
direito à terra: aqueles que receberam por doação, como é o caso dos
Gaviões. Os Gaviões tem 50 mil hectares que são deles, que receberam
por doação. As outras terras, as,re~rvadas, n~o ~o deles, são ~a ~~ão,
não podem ser hipotecadas. O 1nd10 tem o direito a ser propnetário de
terra numa cláusula aqui: quando o índio está a mais de dez anos e a
terra é menos de 50 hectares, neste caso ele é proprietário da terra.
Juruna - E nós, que já vivemos cinqüenta anos com a terra?
Nobre da Veiga - Mário, este é um problema que eu não posso
decidir, porque ~ um problema de lei. A lei foi feita pelo Congresso,.
este é o problema. A lei não foi feita por mim, eu estou apenas cumprindo, e se eu fizer qualquer coisa fora daqui, eu faço errado, e então
a Justiça cai em cima do Presidente da FUNAI. Aqui está o problema
das terras. Artigo 33: "O índio integrado ou não que ocupe por dez
anos consecutivos trechos de terras inferior a 50 hectares, adquirirá a
propriedade plena". O disposto neste artigo não se aplica às terras que
são essas de vocês, ocupadas por grupos iguais às áreas reservadas de que
t rata a lei, nem às terras de propriedade do grupo primitivo. Então, as
terras lá dos Gaviões são terras do grupo, terras que pertencem à coletividade. Então, qualquer transação com elas, a coletividade tem que participar. Não é o índio que irá vender as terras e sim a coletividade, porque é a coletividade que vive lá há cinqüenta anos! Eu estou explicando
isso a você, para você não pensar que sou eu quem não quer. O que foi
que eu fiz com os índios lá do Bananal? Vieram aqui pedir para plantar
cebola, e nós aranjamos para eles plantar, gastamos trezentos mil cruzeiros, eles perderam toda a produção e foram embora. Então, eu quis ajudar os índios, dentro das terras dos índios, lá no Bananal. Comprei sementes e outros materiais, gastei mais de trezentos mil cruzeiro~. Isto é
fácil de fazer, mas em terras de índio. Estamos fazendo um projeto lá
nos Xavante, de trinta e cinco milhões de cruzeiros. Agora, as outras
coisas eu não posso fazer, porque a lei não me permite.
Juruna - Mas ninguém cumpre a lei, senhor Presidente, e a FUNAI é a culpada, é problema da FUNAI!
Nobre da Veiga - Não, a FUNAI não é culpada. Eu, quando cheguei aqui, já existia isso. Nós estamos chegando aqui para cumprir isso.
Juruna - Mas ninguém cumpre isso, senhor coronel! Apresentando na frente da pessoa é muito bonito, mas ninguém cumpre isso. Até
o que o Estatuto do fndio fala ninguém cumpre. Há cinco anos que
ninguém cumpre a demarcação (de terras estabelecida) pelo Estatuto.
Nobre da Veiga - Não foi cumprida a demarcação porque houve
problemas na FUNAI, que não são meus. Eu cheguei aqui e já tinham
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passado os cinco anos, mas estamos trabalhando, estamos buscando o
Exército, estamos buscando projetos para ajudar a fazer este trabalho,
estamos tentando fazer tudo o que é possível. Mas são problemas da
lei, não sou eu quem os está criando.
Juruna - Então o que a FUNAI quer conosco?
Nobre da Veiga - A FUNAI quer que vocês se tornem homens
úteis.
Juruna - Então, por que o projeto não foi aceito?
Nobre da Veiga - Mário, o projeto não foi aceito, porque é um
projeto individual, de trinta milhões, e eu não posso fazer isso.
Juruna - E quem deveria pagar isso, eu poderia pagar, não é a
FUNAI que pode pagar. Eu posso explorar a terra, porque eu não tenho
compromisso com a terra. Então, como tem reserva também, tenho que
aproveitar ...
Nobre da Veiga - Você pode chegar e dizer, eu vou plantar aqui
o ano que vem, com a comunidade, e muito bem.
Juruna - Eu já expliquei para o senhor: se eu vou plantar mantimento para a comunidade, a comunidade vai ficar muito tempo em
cima de mim, vão dizer que estou roubando as coisas da comunidade,
estou roubando arroz, etc.
Nobre da Veiga - Ninguém vai dizer isso, Mário, você é um homem sério.
Juruna - Eu conheço a tribo.
Nobre da Veiga - Aí você está falando mal dos seus amigos. Você
está sabendo que quando chegamos aqui, procuramos fazer um trabalho
que nunca foi feito. Já liberamos projetos, ou seja,. 106 projetos no
valor de 258 milhões de cruzeiros já foram liberados pela FUNAI.
Juruna - E aqueles três mil e oitocentos cruzeiros você já aprovou? O projeto aqui da comunidade ...
Nobre da Veiga - Eu aumentei cinco milhões no projeto da comunidade Xavante.
Juruna - Não, o senhor nunca aumentou os projetos da comunidade!
Nobre da Veiga - Aumentei no total de cerca de cinco milhões de
cruzeiros, não sei se foi o de São Marcos ...
Juruna - Aquele dia o senhor tinha me falado que tinha aumentado seis mil cruzeiros para São Marcos. Aí, eu não tinha tirado nem
dois mil cruzeiros, e isso a gente ainda vai discutir.
Nobre da Veiga - Está aqui, você quer ver quanto eu dei para
São Marcos? Para São Marcos não, para todos os Xavante: três milhões,
novecentos e· oiterita e quatro, São Marcos; dez milhoes, quatrocentos e
cinqüenta, Sagradouro; cinco milhões e·oitenta e oito mil, Merure; três
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milhões e quarenta e dois mil, Couto de Magalhães; quatro milhões <lutos e vinte, Pimentel Barbosa; e mais outros dois milhões, quinhen:;~ e quarenta e dois, dá um total de trinta e cinco milhões de cruzeiros.
Juruna - Mas isso ninguém sabe para onde você está mandando ,
orque quando eu fui para a Barra do Garças, foi-me apresentado dois
~l e oitocentos cruzeiros. Como eu já havia conversado com o senhor,
tinha encaminhado pedido de três e oitocentos, porque tinha que
eu
al
, · d
fazer a casa da sede, que está caindo, e o curr , que esta cam o também .. .
Nobre da Veiga - Mário, eu não dou nada para ninguém, tudo
isso aqui é da comunidade.
.
Juruna - Eu sei, você não vai me dar , é para ajudar a comunidade.
Nobre da Veiga - Exato. Você pediu um Toyota, e foi-lhe dado
o Toyota.
Juruna - Pois é, mas não é meu, é para ajudar a comunidade. E
nós não temos direito a viver como qualquer brasileiro?
Nobre da Veiga - Claro que têm, você não viaja para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Barra do Garças, não vem para Barra do Garças,
não vai para São Paulo, não vem para Brasília . . .você não vive como
branco?
Juruna - Mas essa é outra maneira, porque ninguém pode me
segurar quando eu sair. Mas o problema é aumentar a agricultura, para
mudar a mentalidade e acompanhar a vida do branco.
Nobre da Veiga - Mário, há cinco anos atrás os Xavante produziam alguma coisa?
Juruna - Há cinco anos passados nós estávamos lutando para
conseguir alguma coisa.
Nobre da Veiga - Então, este ano vocês produziram 40 mil sacos
de arroz.
J uruna - Mas isso não é do tempo do senhor. Mas se o senhor
mandar mais recursos, no ano que vem, se o senhor mandar mais cinqüenta mil cruzeiros, pode dizer: no meu tempo o índio colheu 60 mil
sacos, e antes de mim o índio colheu 40 mil sacos. O tempo passado
não interessa.
Nobre da Veiga - O que você tem que saber é o seguinte: em
1978 vocês não produziram nada, e em 1980, com o dinheiro dado em
1979 pela FUNAI, os Xavante colheram 40 mil sacos, e em 1981 vocês
vão colher mais, porque foi dado mais dinheiro e mais recursos. Agora,
outra maneira a FUNAI não tem como fazer . Esta maneira como você
quer, a do projeto, eu não posso fazer.
Juruna -O senhor·não pode me dar o aval?
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Nobre da Veiga - Eu não posso dar aval, eu não tenho autorização.
Juruna -Mas não é em nome da FUNAI que o senhor fala?
Nobre da Veiga - Mas eu não tenho a atribuição de dar aval para
índio isolado.
Juruna - Então o senhor tem autoridade de dar aval para fazendeiro, mas para índio não tem direito!
Nobre da Veiga - Não, eu não posso dar aval para ninguém, porque, no momento em que a pessoa deixa de plantar, quem vai pagar o
aval sou eu, e não a FUNAI. A FUNAI não dá aval, não está previsto. E
se não pode hipotecar as terras, como é que vai dar aval?
Juruna - Então a gente tem que mudar isso.
Nobre da Veiga - Mas mudar a lei?!
Juruna - Sim, mudar a lei, e entregar a escritura para a comunidade indígena, porque quem vai explorar a terra somos nós.
Nobre da Veiga - E com dinheiro de quem?
Juruna - Nós temos que conseguir ajuda do Governo Federal; se
o Governo quiser ajudar com máquinas, porque se um dia o índio está
melhorando comunidade dele, então o governo deve passar a escritura
para a comunidade.
Nobre da Veiga - Mas para isso tem que mudar a lei.
Juruna - Sim, para isso tem que mudar a lei, porque eu tenho
vontade de trabalhar, de aumentar, mas fico de braços cruzados esperando ver quem vai me dar. Então, parece que eu sou objeto, instrumento, ninguém sabe que eu sou pessoa. Agora, o senhor tem razão,
porque isso foi criado assim antes de 1973.
Nobre da Veiga - Pois é, na história da FUNAI, em setenta anos,
nunca se distribuiu dinheiro, nunca se pensou em dar dinheiro para
todas as comunidades, e hoje nós estamos distribuindo dinheiro para
153 postos, trezentos e oitenta milhões de cruzeiros, e estão sendo feitos outros projetos.
J uruna - Eu nunca assisti esses recursos, não sei como está sendo
fabricado esse dinheiro. Esse tempo eu quis aumentar para quatrocentos
hectares (a plantação) da comunidade, mas o Rodolfo (delegado da FUNAI em Barra do Garças) disse que não podia aumentar, porque já tinha
cem hectares .. . puxa vida, então é a FUNAI que manda nisso? Eu estou querendo aumentar, e não posso? Eu fiquei com grande tristeza,
viu, coronel.
Nobre da Veiga -Mas este ano não aumentou a área?
Juruna - Não, não aumentou nada, eu quis aumentar em duzento hectares a terra, o projeto já foi encaminhado para quatrocentos hectares, mas o primeiro projeto foi pedido em duzentos hectares, e quan234

do 0 coronel chegou lá, achou que não podia aumentar, e desse jeito
matam a tribo! Eu estou querendo aumentar a roça para a comunidade;
entfo, por que, se eu apresento um projeto, não podem aprovar? Esta
é a minha grande tristeza. Nós estamos usando apenas setenta hectares,
então, eu fiquei chocado, porque sou um homem que trabalha, que
luta, e quero melhorar a minha comunidade e na hora em que mais preciso não tenho autorização do Presidente para aumentar.
Nobre da Veiga - Não é bem assim, o projeto está vindo aí e você
poderá ver o que está sendo feito. Eu não posso chegar e dizer a cada
um: você tem que fazer isso. Tudo é planejado, são muitas coisas, e eu
não posso ter a pretensão de saber tudo, para a (aldeia) Namunkurá é
tanto , São Marcos é tanto ...
Juruna - É isso que a gente não sabe, quanto foi entregue para a
Namunkurá e o que nós conseguimos ... eu precisava saber de tudo
isso.
Nobre da Veiga - Você vai ver os mapas que já vêm com todos os
projetos!
Juruna - Isso não deve continuar assim, eu fiquei muito chocado .
Eu queria aumentar mais a posse da comunidade , eu queria, no ano que
vem, sair para vender a sacaria para a comunidade, mas eu não tenho
saída, e como eu sou o responsável, fica muito feio para mim, porque
a FUNAI não está me apoiando. O presidente da FUNAI não está
apoiando a gente. O senhor, que manda no pessoal, não está me apoiando . ..
Nobre da Veiga - Nós fizemos o projeto e aquele projeto é cumprido, é impessoal, ninguém é contra a Namunkurá nem contra a São
Marcos nem contra ninguém. Nós fizemos o projeto, é aquele que você
viu, para cada uma das comunidades, e aquilo é cumprido, é impessoal
no atendimento, não é nenhum funcionário, não é o Presidente, é a
FUNAI que está fazendo aquele projeto; com o conhecimento de você.
Juruna - O Ivan foi para lá, aquele funcionário de vocês ...
Nobre da Veiga - Vamos mostrar para o Mário o que foi feito na
Namunkurá. Mostra quanto nós liberamos para os Xavante, o total.
Funcionário - O projeto deste ano está em torno de trinta e cinco milhões, só que é exclusivamente agrícola. A comunidade tinha feito
alguns pedidos para a pecuária que não foram incluídos nesta programação, porque os recursos não davam. Na Namunkurá (a aplicação) foi de
oitocentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e vinte cruzeiros.
Nobre da Veiga - Isso tudo já foi liberado?
Funcionário - Isso já foi liberado neste ano, mas tem uma quantia em sacaria de mais oitenta e quatro mil cruzeiros, sacos para colocar
o arroz no ano que vem.
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Nobre da Veiga - Para a Namunkurá, então, novecentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte cruzeiros. Isto é o que foi liberado
para vocês. Agora, o que foi comprado para lá.
Funcionário - Tem uma parte que é para o tratamento de semente, que é deles, que irá ser plantada; para tratamento dessa semente,
sessenta mil, para não cair com nenhuma peste; depois tem combustível, adubo - quinze toneladas de adubos-, 7.500 litros de combustível;
lubrificantes, 20 litros; defensivos, 34 litros; sementes diversas, cinco
mil cruzeiros; investimentos: grande niveladora CBT, 102 mil cruzeiros,
pneus, máquina, macaco-jacaré, este foi o equipamento. Aqui temos a
listagem daquela reunião, ou melhor, dos pedidos da comunidade naquela reunião, e que colocado a respeito dessa listagem sobre todos os
grupos, e dentro das medidas, foi acertado que a FUNAI iria atender
os itens prioritários, na agricultura. Mas eu quero salientar que o Mário,
na época desta listagem, não foi ele quem fez esse pedido, foi o secretário dele, o Pio.
Nobre da Veiga - E isso que não pode ser atendido, como está
sendo previsto?
Funcionário - Bem, esta parte, de outros setores, está sendo
examinado em ângulo global para a área. Ainda não temos o custo, mas
vamos fazer a listagem conforme as necessidades e de acordo com as
disponibilidades dos recursos a gente vai atender.
Nobre da Veiga -Teria possibilidade ainda para este ano?
Funcionário - Não, não temos recursos para este ano, só a parte
de obras. Para o senhor ter uma idéia, o engenheiro que levantou todas
as áreas, são trinta e poucas construções, e quase todas elas não têm
nem plano, foram construídas sem nenhuma orientação técnica. Então,
o trabalho que a engenharia está tendo hoje, seria preciso fazer uma
reforma, teríamos que lançar uma concorrência para fazer essa reforma,
já que não temos como fazer diretamente este trabaJho, porque temos
que fazer a planta de todas as construções que existem lá, e que a engenharia está reproduzindo.
Nobre da Veiga - Não seria melhor comprar casas pré-fabricadas?
Funcionário - Não, Presidente, as construções já estão nas áreas
e temos é que fazer as reformas. Então, para lançar uma licitação para
fazer a reforma precisamos as plantas do que será feito. Então, a engenharia está fazendo este trabalho todo, inclusive a planta dessas construções que não têm material. Há desenhistas que estão passando a limpo
as plantas, inclusive a planta dessas construções ... a não ser estas que
foram feitas com recursos do MEC, como na área do Juruna, uma delas,
a de uma escola, aquelas que foram feitas com orientação da engenharia, com plantas, todas as outras não as têm, e então temos que saber,
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ara poder indicar o que será feito, o material que será necessário, em
iodas as plantas ... E isso é um negócio que demora, você vê, são trinta
e poucas obras, e isso leva tempo. Estamos fazendo o levantamen~o das
plantas, para depois fazer o levantamento do custo dessas necessidades
de ampliação.
Juruna - Mas isso foi comprado em que ano? Em que dia?
Funcionário - Isso já foí comprado, está na Barra, está tudo ~á,já
foi liberada a autorização pelo senhor, Presidente, justamente a parte de
equipamentos pesados, como trator, grade ..."
Como o leitor verifica facilmente, a dialogação é quase patética: o
tom dos pedidos de Juruna inclusive é quase súplice, e a lógica primitiva
que ele apresenta destrói todo e qualquer argumento dos burocratas,
sem que os mesmos, contudo, dêem-lhe razão. Ao co~trário, o mesmo
Coronel que defende a modificação do "Estatuto do Indio", taxando-o
de liberal quanto à questão do índio emancipado, pretende espantar-se
quando Juruna, com lógica imbatível, garante que a lei deve ser modificada para permitir que o índio tenha um aval do Governo - para uma
instituição do Governo, como é o Banco do Brasil - para alcançar um
financiamento que garanta a ampliação de projetos de desenvolvimento
de sua terra.
No fundo, o que se pode questionar, evidentemente, é a lógica do
dominador, no caso a sociedade branca, que cria uma lei pela qu a
t~natural do índio torna-se propriedade de uma entidade abstrata a União - não podendo, por isso, ser alienada sob qualquer hipótese,
como se esta mesma União não tivesse alienado estas terras ao longo dos
séculos, e não o faça ainda agora, a título de "terra devoluta", que distribui discriminadamente a proprietários já bastante abastados, ao invés
de entregá-las a posseiros e sem-terra, como deveria ser a tarefa prioritária do Instituto Nacional de Reforma Agrária.
É por tudo isso que Mário, sempre que entrevistado pelos meios
de comunicação, ou quando pode falar em algum congresso ou encontro, enfatiza a questão da terra. Ao "Folhetim" da Folha de São Paulo,
em 20 de abril de 1980, ele declarava:
"Primeiro, garantir a terra pra índio, pra toda comunidade indígena. Segundo, implantar colégio pra dar evolução pra nossa tribo. Terceiro , saúde, curso de enfermagem. Quarto, mandar maquinário para
toda comunidade poder trabalhar. Não adianta fazer reserva. O governo
devia mandar recurso e assistência melhor pra comunidade indígena.
Não adianta só dizer no papo~ tem que cumprir mesmo a promessa. É
obrigação que o governo tá fazendo.''
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O mesmo assunto foi abordado em uma entrevista para o jornal
Folha da Tarde, de Porto Alegre, publicada em 26 de setembro do
mesmo ano:
"As dificuldades dos pobres do Brasil só podem ser resolvidas
com a distribuição de terras. Se eu fosse presidente do Brasil, dava terra
para todos os necessitados, seja índio, seja branco, preto, ou de qualquer outra cor. Terra continua sendo o maior problema da comunidade
indígena em todo o país".
Numa importantíssima entrevista para o mesmo "Folhetim", a
propósito da questão da emancipação, Juruna foi muito claro:
ruim para o índio deixar que ele viva uma vida igual que a da
cidade. Nós estamos acostumados a viver juntos, a tratar todo o mundo
como irmão. Na cidade não, todos correm para lá e para cá, e ninguém
tem tempo de olhar uns pros outros. Se a gente receber os dez alqueires
por índio, vai acabar a comunidade e vai ficar mais fácil para o branco
tirar a terra de nós. Ninguém de nós vai estar junto para ajudar um ao
outro. Eu não quero tirar aquele cartão que o branco chama de cédula
de identidade, porque aquilo é contra os costumes do índio. Quem está
acostumado a andar solto, não pode se acostumar com aquela coisa no
bolso. E qual é a autoridade que vai respeitar o índio? Se a gente for
considerado adulto, vamos ter que votar para prefeito. Mas que prefeito
vai defender o índio, se são todos brancos e até agora eles apenas roubaram a nossa terra? Já não respeitam agora, pior ainda depois, com o fim
da tutela. Na hora de votar vão ser amigos, mas depois nem vão lembrar
da gente, a não ser para roubar. Tem mais coisa. Na nossa terra hoje tem
tudo. Nós fazemos a roça, plantamos, caçamos e pescamos, mas depois,
quem vai garantir que a terra que o governo deu para nós, vai ficar na
mão do índio? Ninguém. O branco, depois que o governo tirar a proteção, vai procurar os índios e dizer que compra a terra, mas quanto ele
vai pagar? Eles, do governo, podem dizer: Mário, estes dez alqueires são
seus. Aí eu penso: está bom, mas eu quero vender. Se não estou preparado, vendo e depois gasto o dinheiro em bobagens. E depois, como é
que eu vou viver? De peão, nas fazendas daqueles homens que me compraram a terra, ganhando nada e sem a minha aldeia e a minha gente
para viver comigo. Quem quer a emancipação são os que roubam a terra
do índio e não quem quer defender o nosso direito de morar onde estamos. A tradição, a festa e a língua são muito importantes para que a .
gente possa aprender as coisas dos antepassados e como viver melhor
juntos. Se elas acabam, vamos ter que falar em português e o branco vai
conseguir enganar o índio, porque ele fala o português melhor que nós.
Sem festas, nós nunca vamos poder dizer que somos felizes e conhecer o
que fizeram nossos pais, nossos avós. E assim, como ensinar as coisas
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para nossos filhos se nós não sabemos nada do que foi o Xavante? O
branco deve respeitar o índio e garantir a reserva para que ele possa trabalhar e viver em paz, sem preocupação junto dos seus parentes e dos
seus irmãos. O índio tem o direito à terra. Ele não é escravo, nem empregado. Nós temos o direito à terra. Só que eu não entendo a burocracia do branco . Todo mundo está passando a perna no índio . Todo
mundo. Eu pergunto, às vezes, quem manda no Brasil é governo ou fazendeiro rico? Todos os ministros dizem que não podem tirar os fazendeiros da terra que ele rouba do índio. Eu pergunto de novo, para que
serve 0 ministro? A terra já era do índio antes do branco chegar aqui.
Português veio e começou a roubar. O índio foi generoso e aceitou entregar tudo para o português, isto mostra que o índio não é mau. Se
fosse mau, teria matado os portugueses. Pelo direito a que meu povo
tenha terra é que eu estou lutando e para que a terra que foi roubada
seja paga. O fazendeiro rouba a terra e o governo não faz nada, então
governo também é culpado e tem que indenizar a minha gente pelo
roubo. Se você anda pelo interior vai ver índios cada vez mais na miséria, pobres e com fome. E fazendeiro cada vez mais rico. Eu não quero
ser boneco de branco que me explora."
Mais do que este problema, Mário tem enfrentado outros, por
vezes em níveis ou de origem até inesperada, corno foi o caso do ataque
desferido pelo Secretário de Justiça do Mato Grosso, Domingos Sávio
Brandão , para quem o índio é preguiçoso, imbecil e só atrapalha o trabalho do INCRA. Declarando-se em guerra com a FUNAI, a quem acusa
de subversiva por estar declarando área indígena todas as regiões em que
haveria minerais, no estado? para depois alugar as áreas para a prospecção de multinacionais, o ilustre magistrado exemplificou a imbecilidade
dos índios lembrando que quem dá duro na lavoura ou faz força duran·
te uma viagem é a mulher, e não o homem.
As reações foram imediatas, tanto da parte de jornalistas quanto
do cacique Mário Juruna, para quem "o secretário está falando isso para
defender seus amigos, que estão interessados em ficar com a terra dos
índios, ou então nunca foi a uma aldeia indígena". Mário, a seguir, enviou uma carta ao Secretário de Justiça, publicada em boa parte da im·
prensa do país, com o seguinte teor:
"Ilustre Senhor.
Através da imprensa tornei conhecimento das acres declarações feitas por V. Exa. tecendo doridas críticas a minha humilde pessoa.
É deveras lamentável que' elas tenham partido de um
homem público com as responsabilidades de V. Exa.
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Não me envergonho de ser índio, envergonho-me sim dos
homens públicos que injustamente tutelam a mim e o meu
povo, como se nós os índios fôssemos entes inferiores, em
razão dos preconceitos de uma sociedade que vive mergulhada em inconfessáveis interesses.
V. Exa. taxou-me de apátrida, explorador e viciado, que
uso os meus irmãos índios em proveito próprio e que não
represento ninguém, a não ser um grupo insignificante de
xavantes.
Realmente o termo apátrida não me fere mais do que já
estou ferido , pois não tenho pátria depois que os seus ancestrais tomaram a minha e é por isso que nesta pátria com autoridades rancorosas como V. Exa., o índio na sua pureza
d'alma, na sua sinceridade e no seu intenso sofrimento,
acaba finalmente sendo apátrida, pois a ganância do homem
branco tirou-lhe aquela que era sua.
Porém de uma coisa V. Exa. se esquece, Ilustre Secretário,
ela é mais minha do que sua, e não fosse a cobiça, o ódio e
o desamor dos seus ancestrais brancos que tiraram do índio
o céu, o mar, a terra e a liberdade, quando aqui chegaram e
tão bem foram recebidos, hoje não precisava que um pobre
índio como eu, andasse vagando de lugar para lugar, tentando sensibilizar a sociedade indiferente da nossa imensa desdita.
Não quero uma pátria só para mim e meu povo, queremos apenas o direito também de viver nela, sem sermos discriminados e injuriados por autoridades como V. Exa.
Foi injusto V. Exa. quando diz na sua entrevista que
apenas crio problemas e intranqüilizo a região de Barra do
Garças, pois aqui só tenho amigos dos mais sinceros e leais.
Nunca causei mal nenhum a quem quer que seja. Jamais fiz
extorsão com pessoa alguma, aqui ou em qualquer lugar.
Tenho recebido sim, solidariedade de muitos seres humanos
condoídos com a desdita do meu povo. Onde entrei o fiz
sem arrombar portas ou corações, o que recebi foi de forma
generosa, nunca usei a violência ou a força.
E sinto deveras que V. Exa. com toda sua cultura e sua
inteligência de há muito a serviço dos grupos dominantes
e privilegiados, servindo governos impopulares e ilegítimos,
possa dizer o mesmo.
Quanto à acusação de que não represento ninguém a não
ser um grupo de desocupados, posso afirmar a V. Exa. não é
240

verdadeira. Sou mais autoridade para o meu povo do que
V. Exa. pensa ser para o seu. Os que me seguem o fazem
por amor e solidariedade no sofrimento, enquanto se alguém porventura segue V. Exa. assim o faz não pelas mesmas razões.
Como apátrida, como disse V. Exa., presidi o Tribunal
Russell na Holanda, onde se fazia representar extraordinárias inteligências do mundo, e que viram em minha humilde
pessoa, um ser humano que representava as minorias oprimidas dos índios de todo o mundo.
Quanto aos defeitos e vícios que V. Exa. diz ter eu apenas assimilado dos homens brancos, lastimo em dizer que
não temos os mesmos amigos comuns. Infelizmente não tive
como V. Exa. as facilidades da sociedade, não tive o direito
de freqüentar universidade, não recebi sequer os mais comesinhos cuidados por parte dos nossos tuteladores. Sempre
fui tratado discriminadamente como minoria, sem direitos
e sem oportunidades.
Porém, posso afirmar a V. Exa. que do homem não
adquiri apenas vícios e maldades, e sua afirmação é muito
cruel também para com eles.
Os meus amigos, que não são poucos, vão desde personalidades internacionais, até pobres posseiros vizinhos da minha aldeia, com os quais aprendi a respeitar o próximo,
quer seja índio, branco, negro, judeu, palestino, magnata ou
mendigo, pois todos somos inquilinos do mesmo universo.
Porém não gostaria de aprender a intolerância de V. Exa.
para comigo. Não quero ter maldade morando no meu coração, Senhor Secretário. Nós, os índios, não gostamos de
odiar, e eu principalmente não desejo odiar V. Exa.
Nossa vida, mesmo sem esperanças, é um imenso hino de
amor e liberdade.
Eu gostaria imensamente que um dia V. Exa. se digna~e
a visitar a nossa aldeia, e hospedando-se na minha pobre maloca, pudesse sentir que mesmo vazia das coisas caras do
homem branco, mas de pouca valia para nós, ela está sempre cheia de calor humano e de amor ao próximo.
E tenho certeza que se isto ocorresse um dia, de lá V.
Exa. voltaria com alma branca como as névoas, e com o coração vazio de ódio, suave como as brisas dosno~os campos
e os olhos claros e mais abertos para todas as belezas da vida.
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U nossas crianças, mesmo sem agasalhos e brinquedos
caros, estão mais felizes do que as crianças brancas, pois ficam com o coração leve de cobiça e isentas de qualquer tipo
de violência e desamor.
Eu e minha tribo ficamos esperando a sua vinda, Senhor
Secretário, pois só assim poderá V. Exa. descobrir que, se o
branco procurasse aprender com o índio, ao invés de querer
vaidosamente ensinar-lhe, por julgá-lo apátrida e inferior,
teríamos um mundo menos injusto, mais solidário, com
autoridades de corações mais brandos, sem tantos rancores
contra nós, os índios, seus primeiros irmãos.
Mesmo nos injuriando, Senhor Secretário, nós o temos
como nosso irmão, para quem ficam abertas nossas malocas
e o nosso solidário coração.
Respeitosamente.''
Desta forma, talvez o deslumbramento com a Europa, ou um certo envolvimento com o consumismo e as facilidades do homem branco,
fizeram com que J uruna, em início de 1981, começasse a pensar em
deixar a aldeia e sua chefia, para instalar-se na cidade grande. Também
a idéia de candidatar-se a deputado federal, inicialmente pelo PMDB,
levou-o a fixar-se temporariamente em São Paulo, em metade daquele
ano, inclusive para desenvolver um tratamento de saúde, pois que Mário
sofre de artrite crônica, que lhe ataca especialmente os pulsos, tendo-Q
levado, inclusive, durante certo tempo, a usar pulseiras eletromagnéticas
que lhe aliviam as dores. Atacado pela FUNAI, doente, discutido por
brancos e índios, Juruna entrou em uma difícil fase de sua vida, exatamente quando o encontrei, em setembro de 1981, para um contato
final antes de iniciar este livro. Logo depois, porém, o cacique Xavante
dava a volta por cima: filiando-se ao PDT, Juruna prosseguia, em outra
área, e sobretudo salvaguardando sua imagem de liderança indígena, a
luta de sua vida: a união e defesa dos índios. A FUNAI, que tentou isolar e mesmo solapar a fama e o nome de Juruna, acabou dando um golpe às avessas: isolado na sua tribo, entregando o cacicado, Juruna passou a assumir, na mesma linguagem e sinceridade que o caracterizam,
também a defesa dos brancos marginalizados, especialmente os semterra . .Assim, em uma visita que fez à Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, sendo recebido por seu presidente, o deputado Aldo
Pinto, do PDT, Juruna dava uma entrevista à Folha da Tarde, publicada
no dia 5 de màio de 1981, em que dizia, dentre outras declarações que
evidenciam um bom senso político até surpreendente:
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"Eu não gosto nada do PDS. Ele vive na mesma panela do gover-0 se interessa pelo índio, pelo pobre, por ninguém. Esse povo mino, na
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como deixa passar a FUNAI. E daí, não vai ter mais pape a a, nos quebraremos a burocracia do branco".
Poucos dias depois, formava-se a União das Nações Indígenas, de
quem Mário foi indubitavel?1e~te um d~s ~and~s .ai:1imador~s, e uma
nova etapa na vida da luta 1nd1gena brasileua se 1~1c1ava,, ~ss~ ~º?1º '
em setembro, a filiação de Mário Juruna a um partido pohhco, mtCiava
também para ele uma nova etapa de luta. Não sei se ele a vencerá totalmente ou incólume. Mas para quem, saindo de uma aldeia Xavante no
'
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Mato Grosso , como ele, já enfrentou e já atingiu gabinetes, nos mms
fechados edifícios ministeriais de Brasília, que nem mesmo o cidadão
brasileiro comum alcançou, não me surpreenderá que muito mais faça
Mário Juruna.
Se não o fizer , terá sido ele o primeiro indígena brasileiro a tentá-lo. E a História e seus pósteros guardarão seu nome ...
Transcrevemos, a seguir, na íntegra, duas conferências de Mário
Juruna. A primeira delas foi feita em Porto Alegre, quando de sua primeira viagem à capital gaúcha, para um público de mais de duzentas
pessoas, na noite de 26 de setembro de 1980, no auditório do Instituto
Cultural Brasileiro Norte-americano, a convite da Associação Nacional
de Apoio ao Indio-Núcleo de Porto Alegre. E foi assim:
· "Rouba brasileiro, mata brasileiro, prende brasileiro. Esse é o
covarde do governo que está fazendo isso. Porque eu falo, porque eu
sei, porque eu tenho sentimento do que está acontecendo no país. Porque a gente (as pessoas) que vive lá em cimadopobre,emcimada nação,
tem poder para fazer isso? Não é porque tem mais poder que nós. Eu
mesmo posso me reportar a cada um de vocês. Qualquer um de vocês
como responsável, como autoridade, todos mandam em cada família,
todos nós somos chefes de família. Então esse porém existe para branco, como o governo existe no país. Então ele (o governo) tem que proteger o filho dele, tem que proteger o filho brasileiro. Não adianta proteger a gente rica. Não adianta proteger quem está no poder. Parece que
nós (os índios) não somos nada, que nós somos objetos, que nós vive243
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mos embaixo da sombra da autoridade. E por que hoje o governo não
pode se interessar em conversar com o índio? Por que ele não se importa? Porque ele pensa que índio não é pessoa. Ele pensa que índio não é
responsável. Essa autoridade não liga nada para o índio. Não liga nada
para a gente pobre. E nós também não liga quem é a autoridade (branca). Para nós também não importa quem é. E a gente (índios) é quem
toma consciência. Nós é 'que temos que pensar como é que nós vamos
viver dentro do nosso território, no país. Será que o governo não quer
que a gente aumente a criação dentro do nosso País? Será que o governo não está querendo aumentar a agricultura? O que é que o governo
quer? Só aumentar o salário do pessoal? E aumentar só para quem está
lá em cima? Aquele pessoal que faz mais de dez vezes o seu serviço
ainda, quase não ganha nada. Mas aquele que faz dez vezes só, ganha
muito mais que aquele que faz cem! Porque eu também sei que nós sofremos junto com a comunidade. O governo não está olhando o que é
que o índio está precisando. Ele não está apoiando o chefe de comunidade. Parece que esse pessoal é mais importante pelas coisas que faz
conosco. Parece que é justo? Não é justo. Para mim, esse pessoal, a autoridade, é um . .. Deus me livre que a gente está vivendo desse jeito. E
por isso eu vou dormir aqui urna noite. Amanhã eu vou para o Rio de
Janeiro. Eu estou deixando a minha lembrança pará vocês. Eu quero
que vocês me lembrem ainda.
Eu lembro a vocês: nós devemos lutar juntos. E nós temos direito
de proteger nosso direito. É importante que nós, que queremos defender nosso irmão, o brasileiro, nós, que queremos aceitar o índio, e nós,
que queremos respeitar a terra dele, não devemos procurá-lo para tirar
a terra dele, corno já aconteceu várias vezes. Há muito tempo, no meu
tempo, já aconteceu várias vezes. O governo há oito anos passados quis
criar wn parque do Estado para o índio. Para todo índio, para todo o
Brasil. Então, por que o governo pensa isso? Isso é mesma coisa que se
pensasse: vamos matar pessoal, vamos acabar nação. É a mesma coisa.
Parece que o governo pensa que criando reserva para índio nós vamos
viver muito bem. Ele acha que nós vamos nos entrosar bem com outra
tribo. Então, se eu não assumisse (o cargo de cacique) em meu tempo,
nove anos atrás, o governo já . tinha tirado o índio de São Marcos. Já
tinha tirado todo o índio brasileiro para poder criar Estado para ele
lá no Parque do Xingu, na Amazônia. O governo só pensa em tirar o
índio para mandar lá para a Amazônia. Então, o pensamento dele era
esse. E muita gente fazendeira também procura o governo federal para
tirar o índio. Muito índio aqui eu já visitei, lá no sul de Mato Grosso,
onde fazendeiro tinha arrumado dez gaiolas para levar o índio guarani
para o Paraguai. E por que que a gente faz isso? Isso que essa gente
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está fazendo é covarde. Essa gente que está fazendo isso, não está respeitando o índio. Essa gente que está fazendo isso, não tem consciência.
Eu não quero saber a cara de índio. Coitado do índio, não sabe se defender. Mas graças a Deus eu estou enfrentando (a todos eles) à frente
da comunidade indígena. Cada vez mais, nós devemos querer respeitar o
índio. E nós que queremos usar a palavra de índio? Nós precisamos respeitar a palavra do índio. Só porque o branco tem mais sabedoria que
índio, vai jogar índio como um pedaço de bola? t:Jão é isso! Não é que o
branco tenha mais sabedoria que índio, não é! Indio sabe também, ele
vive com o pensamento dele, ele tem sabedoria da própria vida dele. Só
não sabe explicar com palavras. Porque foi muito difícil para aprender
a linguagem do branco. No início, eu nunca soltava a minha palavra,
nunca soltava a língua. Eu pelejava, pelejava, para poder aprender. Eu
me interessava em ajudar o meu innão brasileiro. Porque eu lembro
muito bem que índio já foi massacrado. O índio já sofreu na terra dele.
Já foi afastado e muita gente já matou índio. Então, por isso, eu quero
deixar minha fruta para outras cinqüenta gerações do índio. Então, o
próprio índio tem que se defender, não é a FUNAI que vai defender,
não é o governo, não é o Estado. Ninguém quer saber da vida do índio.
Ninguém quer saber de c_riar terra para o índio. Então, nós somos empregados, nós somos emprestados. Nossa tribo indígena pensa que pode
ser emprestada pelo brasileiro branco. Mas nós não somos emprestados,
nós já vivemos aqui há muito tempo, bem antes dos portugueses. Nós
somos moradores muito velhos. Por isso, têm que nos respeitar, têm que
nos aceitar. Têm que aceitar a palavra do índio. Se o índio disser, está
dito. Se índio falar, tudo bem. É a palavra que a gente usa, não precisa
mudar nada.
Essa mudança de papel é mudança de vocês. Se algum de vocês
criar um papel e amanhã mudá-lo, não está certo. Vai, muda e desman·
cha a papelada, e faz outra. Mas a palavra de índio não é assim não, viu?
Porque a palavra de índio é uma vez só. É correta, é justa. Por isso ele
não engana ninguém . Eu não quero explorar vocês, eu não quero mentir
para vocês. Eu não gosto de mentir. Por que eu vou aprender a mentir?
Eu não nasci para aprender a mentir. Eu aprendi o justo, a ser honesto,
me criei muito bem . Até hoje , há mais de vinte anos que eu estou vivendo junto do branco e nunca menti nada a qualquer um de vocês. Mas
eu estou explicando, estou falando isso, para muita gente ficar sabendo.
E muita gente vai ficar revoltada. Quem vai ficar revoltado, quem vai
ficar com raiva, vai parecer que quer me matar. Que está querendo me
tirar a chefia de comunidade! A própria FUNAI vai ficar com raiva, o
próprio encarregado da FUNAI vai ficar com raiva. Há gente que acha,
há gente que pensa que eu sou louco. Eu não sou louco, não. E graças a
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Deus eu ando com a minha consciência limpa. Eu vivo junto com o índio e procuro defender o índio. Porque isso que eu estou falando, que
eu estou explicando, vai doer para todo mundo. Vai doer para todo
mundo que está vivendo, que está vendendo, que já explorou a terra do
índio. Essa minha palavra vai doer para o pessoal. Muita gente que mora
na cidade não conhece a história do índio, a necessidade do índio. Há
gente que fala que nós estamos vivendo muito bem. Não é. A gente fala
o contrário. Parece que quanto ao serviço da Fundação Nacional do Indio, há muita gente que acha que a FUNAI está muito bem, que quer
proteger o índio. Mas a metade protege; há muito mais gente que não
faz isso. É pouca coisa o que essa gente está fazendo. Parece muita coisa
mas não é nada. Então se nós queremos entender, primeiro vamos discutir o problema da FUNAI.
Eu já falei sobre a comunidade indígena. Eu quero pedir a vocês:
vamos criar mais grupo, vamor procurar mais o índio, vamos conversar
mais com o índio. Não adianta procurar a FUNAI. Não adianta procurar o encarregado. Não adianta procurar o chefe de posto. Quem entende o problema do índio é o chefe de comunidade. Se vocês quiserem,
vocês devem procurar os chefes de comunidades. Quem manda dentro
da aldeia é o chefe de comunidade. Eu não sei como é que os índios
aqui de Porto Alegre vivem: Terena, Kaingang ... Porque eu ainda não
tinha visitado aqui. Mas no sul de Mato Grosso, o índio é mandado pelo
chefe de posto . É índio onde não existe o chefe de comunidade. É índio mandado pelo chefe da FUNAI. E quando o índio quer resolver
alguma coisa na cidade, quer procurar a autoridade, a FUNAI quer fazer
medo para o chefe de comunidade. O chefe da comunidade não vai sair
porque a FUNAI é quem manda. Dentro da minha área, no norte de
Mato Grosso, isso ainda não aconteceu. Quem manda dentro da comunidade é o índio. A FUNAI tem de ouvir o chefe da comunidade. Não
tem nenhum melhor que o índio. É o índio que entende o problema
dele. É o índio que sabe da fome. O índio já reconheceu que tem fome,
já reconheceu que é massacrado. A FUNAI não reconheceu. A FUNAI
não sofre de fome iunto com o índio. Quem conhece a fome, é massacrado, é empurrado, é o índio. Ele é que quer explicar como é que foi
o negócio, como foi o andamento e o tratamento do índio. E nós podemos explicar para vocês, para todo o público. Para todo o público
entender. Não é a FUNAI que entende o problema do índio. Ninguém
pode entender isso melhor que o índio. Eu sei, por exemplo: vamos
botar grupo, vamos botar cidade aqui. Eu não vou procurar encarregado
de seu grupo. Eu devo procurar o chefe deste grupo para poder explicar
melhor que outro porque pertence a esta cidade. E é isso que a gente
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tem de pensar para poder procurar o índio, para conversar com ele
pessoalmente!
Eu não sei como é que a gente não está podendo usar a terra. Eu
fico muito aborrecido, muito chateado com o problema. Eu soube que
chamam de "patrimônio da União". Eu não gostei nada do nome "pa·
trimônio da União". Eu não aceitei nada, eu não gostei nada que a FU·
NAI use o nome de "patrimônio da União". Então, nós estamos vivendo, nós estamos aproveitando a reserva como empregados? Nós temos
de tomar conta da terra para o patrimônio da União? Por que não pode
passar para o nome do índio? Isso é que me revolta. Por que nós brigamos com o fazendeiro, brigamos com o posseiro, por que nós temos de
tirar o fazendeiro da terra, e na hora de tirar ninguém apóia a comuni·
dade, mas na hora de sair já vem o nome de "patrimônio da União"?
Não tem nada do índio, não? Então nós somos empregados, nós somos
instrumento para a FUNAI! E nós devemos estudar sobre a FUNAI.
Nós temos que procurar criar outra repartição. Eu quero avisar a todo
mundo: nós vamos procurar quem foi criado junto com o índio, quem
já conhece o problema do índio. E nós não podemos aceitar esse pessoal
que está aposentado, que está reservado. Não adianta eles ganharem .sa·
lário, não adianta ganhar dois salários mínimos à custa do índio, se essa
gente que mora no Rio de Janeiro, está aposentada, não conhece nada a
linguagem do índio, não conhece nada a mentalidade do índio. Eles
vêm ocupar o gabinete onde outra gente trabalha e que gosta do índio.
Então, eu não gostei nada que a gente que· vive dentro da repartição da
FUNAI não conheça nada sobre o problema do índio . Essa gente ganha
muito bem lá na FUNAI, e todo mundo quer trabalhar em nome do
índio . Não é gente que trabalha porque gosta de índio, nem que vai
para lá para ajudar índio. Essa gente vai para lá atrás de interesse, de
salário . Por isso eu estou sempre reclamando para poder mudar a Fun·
dação Nacional do Índio. A idéia da FUNAI é até muito boa, mas existe
roubaria dentro dela. Eu acho que ela podia melhorar o problema do
índio. Essa gente podia mudar para poder dar atenção para o índio.
Esse coronel que está lá em Brasília, esse pessoal que é coronel - não
sei quantos coronéis existem em Brasília - não liga nada para o proble·
ma do índio. Não sei porque essa gente está amontoando tanto coronel
na repartição da FUNAI. Parece não existir pessoa, parece não existir
outra pessoa para trabalhar com o índio. Parece só existir coronel para
trabalhar junto com o índio. Será que coronel entende alguma coisa de
problema do índio? Coronel entende é da carreira dele, dentro do quar·
te! do exército. Coronel não entende nada do problema do índio. Por
que essas pessoas (criadas com o índio) foram despedidas? Porque e~e
pessoal atrapalhava a vida da FUNAI. Até eu mesmo tenho problemas
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com a FUNAI, eu atrapalho a vida da FUNAI. Eles me atrapalham e eu
atrapalho a vida deles. Eu não acho que essa gente continua lá para
proteger o índio. Eu tenho conhecido uma quantidade de brasileiros
que querem trabalhar com os índios. Mas até esse pessoal que é o próprio amigo do índio tem que pedir licença da FUNAI. A FUNAI não
deixa visitar a área do índio. Só ela que quer visitar. Parece que a FUNAI é produtor da tribo de índio, parece que ela é quem manda no índio. Parece que esse pessoal fica com a chave e não deixa ninguém entrar na terra de índio. Todo brasileiro tem que procurar a comunidade
indígena para poder perceber o sentimento do índio, para poder sentir
o sentimento do índio. Como é que nós, não procurando outra tribo,
não procurando outro indígena, poderemos nos entender? Como é que
nós vamos ajudar o outro? Por que a FUNAI não aceita o outro também? Porque muita gente traz recomendações da tribo para a cidade,
metendo o pau na FUNAI. É por isso que a FUNAI não deixa visitar a
tribo. Querem cobrir o defeito dela, querem tampar o defeito que ela
está fazendo com o índio. Esse é o fato que eu sei. Eu vivo junto com a
FUNAI, eu vivo junto com o branco, por isso eu entendo três coisas:
entendo costume da FUNAI, do branco, e da tribo. Eu conheço a tribo,
eu conheço a vida do branco, eu conheço o serviço da FUNAl. É Fundação Nacional do fndio, mas eu chamo FUDERAL, porque se a gente
falar, usar, aceitar a última palavra, a gente usa o nome do índio. A gente deveria ter protegido mais o índio mas infelizmente, o índio não foi
bem protegido, não foi bem ouvido. Hoje, a gente quer conversar com a
FUNAI, mas a conversa vai ficar do outro lado, ouvindo. Essa gente
tampa o ouvido mas precisa ouvir índio. E por que não pode ouvir?
Quando vem de outro companheiro, o general, o· coronel, o ministro,
todo o mundo quer apoiar. Mas nenhuma pessoa, nem a FUNAI, dá
valor à palavra do índio. É gente que brinca com a palavra do índio. É
gente que enche a paciência do índio, enche a cabeça dele.11 gente que
só sabe enganar o índio, só sabe enrolar o índio, só sabe mentir para o
índio. Por que essa gente aprende a mentira sendo homem, sendo adulto? Por que essa gente se acostuma à malandragem? Por que essa gente
inventa a mentira? Por que essa gente inventa de enrolar o outro? Como
é que essa gente anda com a cara bonita, anda bem arrumada, como é
que essa gente que é bonita, vive mentindo desse jeito? A gente pensa
com a nossa cara, se eu sou homem não posso mentir. Eu não tenho
defeito, por que que eu vou mentir? Puxa vida, se nós não aprendemos
a mentira, isso é coisa bonita, é diferente. E nós vivíamos ainda mais
contentes do que hoje. Nós abraçávamos o outro e nós não matávamos
o outro. Nós aceitávamos o outro, era um mundo diferente. Se nós pulávamos de contente, era porque a gente estava vendo a alegria do povo.
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Mas depois da alegria veio muita tristeza para a nação e os brasileiros. É
essa minha explicação, é esse meu pensamento, isso é o que eu enxergo,
esse é o meu sentimento junto com o branco, junto com o índio. Não
tem outro melhor que eu que vive junto com índio.
Agora eu vou explicar também que foi há dois anos passados que
a gente tá fazendo processo contra fazendeiro que matou, que assassinou índio Boróro e o padre Rodolfo, que foi morto junto com índio.
Parece que esse fazendeiro não vai ser processado . Parece que o sangue
do índio não custa nada. Parece que o governo está sustentando a mulher do índio, o filho do índio. Por que o governo não toma atitude
mais séria, lei mais séria pra todo mundo? Por que, se cria a lei pra pobre, não pode criar a lei pra branco? Se criasse a lei para todo mundo,
nós éramos obrigados a ficar preso. Mas o governo só cria a lei mais depressa para pobre. Quando um pobre briga com um companheiro, machuca um pouquinho, dá facada, ele vai logo pra cadeia. Esse é o processo do pobre. Quando um fazendeiro mata outro, não vai preso. O
processo dele se estuda, leva tempo, leva dois anos, três anos, cinco
anos, e todo mundo vai esquecendo. Por que o governo não pode criar
uma lei mais forte, mais positiva e mais correta? Por que nós sofremos
na cadeia, a gente pobre sofre pela gente rica? Isso me revolta. Até hoje,
eu lembro índio Simão Boróro. Os cinco que foram baleados eram nossos vizinhos de São Marcos, no norte de Mato Grosso. Quando foi feito
o julgamento, o fazendeiro ganhou de seis a um e o advogado nosso
perdeu. Agora, a gente tem de procurar fazer o julgamento em Cuiabá.
Porque isso não deve continuar, não deve acontecer. Tem muita gente
que morre, cinco chefes de comunidade foram mortos e nenhum fazendeiro foi processado até hoje. Estamos esperando o processo do fazendeiro, esperando serem presos, pagar o pecado que fizeram contra a nação indígena. Por que não cria uma lei positiva pra nós? Até eu mesmo,
mandando matar um outro, devo ser preso também. Porque eu fiz mal,
porque matei outro, devo ser obrigado a ser preso. E qual é a diferença
na lei que existe aqui no país? Parece que cadeia foi feita pra nós. Foi
feita pra gente pobre, não foi feita para gente rica. Porque gente rica é
"mais importante" que nós. É mais justa que nós, o pobre não é justo.
O pobre não é importante, não é perfeito, então por isso só existe
cadeia para nós, para gente pobre. Quando gente rica mata outro não
vai ser presa. A cadeia dele é o processo, que as pessoas estudam, fazem
levantamento, vai estudando, levantando, vai amontoando papel sem
acontecer nada. Então é isso que você deve pensar, deve estudar. Nós
que temos nossa consciência, devemos lembrar nossa tribo. Porque nós
não podemos diminuir nossa comunidade indígena. Nós vamos procurar
conversar com índio, conversar com carinho, conversar a este respeito
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com os índios. Porque índio não conhece a mentalidade do branco. fndio é diferente. Índio foi criado no sertão, não conhece, nunca existiu
a lei do branco para ele. Por isso temos de procurar conversar com índio, vamos entender os costumes dele; vamos usar os costumes do índio. Não adianta matar índio assim de repente, sem motivo. A gente
tem que procurar pra ver, pra descobrir mais verdade. Então vocês devem entendê-lo, devem compreendê-lo ... porque o índio não conhece
os costumes brancos. A gente chega aqui e não percebe nada quem é
coronel, quem é general, quem é advogado, quem é deputado. O índio
não percebe nada quem está no poder. Ele pode mandar cacete assim de
repente e matar a pessoa. Ele não foi preparado sobre a autoridade, não
pensa quem é a autoridade. Índio briga assim de repente. Eu posso morrer e ele não vai me reconhecer que eu sou chefe de comunidade. Ele
pode me matar sem saber. Essa é a mentalidade do índio, só de brigar,
não de pensar. Por isso, a gente tem que tratar o índio com paciência. E
nós temos que entender o problema do índio, não devemos ficar chateado com o índio e nem devemos procurar levar a vingança para o índio. Esse é meu pensamento de irmão.
Essa é a última hora. E eu estou fazendo palestra junto com vocês. Eu não sei, se eu tiver outra oportunidade eu gostaria de visitar uma
vez uma outra tribo do sul e andar junto com a tribo para conhecer
ainda mais o problema do índio. Se não tiver uma oportunidade agora,
eu vou estar em outro estado com outra tribo, porque eu quero correr
todo o território do Brasil, visitar toda a área do índio em cada estado,
para defender o índio, procurar advogado, procurar deputado, procurar
comissão de apoio ao índio e procurar o CIMI e procurar a FUNAI.
Tem que procurar todo mundo. Eu quero levar a recomendação do índio para Brasília, mesmo assim. Também eu já passei perto da FUNAI e
a FUNAI acha que eu não vou representar nada, porque só FUNAI acha
que tem direito de ser a representante do índio. A gente precisa tomar
muito cuidado, pois a FUNAI está fazendo divisão com o índio. Porque
ela quer tirar a força da gente, quer diminuir a força do índio. Então é
preciso tomar muito cuidado. Eu estou avisando a vocês que se a FUNAI ficar sabendo, daqui a alguns dias ela vai chamar alguém de vocês
e dizer que eu não sou chefe de nada, que eu não represento nada, que eu
tenho inveja, que eu tenho ciút.ne, e que eu estou querendo sujar a imagem honesta de nosso país. Porque antes de mim, não existiu um chefe
de comunidade como eu. Um tipo de embaixador, um tipo de representação que reclama os problemas do índio. Então eu falo muito franco,
eu não sei mentir, eu estou dizendo a verdade. Porque eu sei o problema
do índio. Dentro da FUNAI eu só ganho briga, eu só ganho tapa. Foi
isso que eu ganhei. É isso a minha briga. Mas se a FUNAI reconhecesse
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o meu serviço, eu não sei quanto eu ganharia junto com a FUNAI. Infelizmente, como sou tutelado do governo , como eles acham que eu sou
menor, que sou filho da FUNAI, que eu ainda mamo leite em minha
mãe, que eu ainda peço para minha mãe me dar um pouco d 'água, é
assim a mesma coisa como eu vivo junto com a FUNAI. E índio nunca
fica maior para a FUNAI. Nós somos sempre tutelados e sempre somos
menores. Eles acham que nós somos menores. Então querem que nós
vivamos sempre nos braços deles. E nós temos que viver sempre pendurados nos braços deles, da FUNAI. Mas eu acho que a gente podia mudar a lei para o índio, pois o índio sempre foi adulto e se reúne com a
comunidade dele . E não adianta quando a gente virar adulto , aos vinte
anos, não adianta tratar como criança. Então, quando nós amadurecemos a nossa cabeça e o nosso pensamento , a FUNAI tem que perceber
que o índio é adulto, que a índia é adulta. Eles deviam tratar as crianças
como menor ainda e nós, como adultos. Nós temos capacidade de
assumir qualquer função. Por que não pensa isso a FUNAI? Muita gente
tem medo de índio. A FUNAI só quer matar o índio . O índio não pode
assumir nada acima da FUNAI. Quem sempre deve assumir alguma responsabilidade é a FUN.AI. Por isso essas pessoas defendem a tutela do
índio, que nós não devemos assumir nada. Se nós assumirmos parece
que a FUNAI não vai existir mais daqui a algum tempo. Pois cada vez
mais a gente está abrindo a nossa inteligência, cada vez mais nós estamos criando a nossa fruta para poder defender nosso direito. Às vezes,
vocês já _entendem alguma coisa, já ouviram um bocado de costumes
dos índios, os costumes dos brancos, os costumes dos brasileiros em
geral. Então eu gostaria de encerrar aqui e passar o microfone para
Antônio, da Associação de Apoio ao lndio. Quem quiser pode falar. Eu
gostaria de ouvir também, gostaria de levar a recomendação de vocês, a
mensagem de vocês para a comunidade indígena, como vocês pensam
sobre os índios. Eu gostaria que alguém ·de vocês dissesse alguma coisa.
Obrigado a vocês."
Antonio Hohlfeldt - "Não sei se todos vocês leram hoje pela imprensa, principalmente pelo "Correio do Povo", a denúncia que o Mário
fez ontem numa entrevista, de que a FUNAI se negou a dar autorização
para a realização de um projeto agrícola estudado, previsto junto aos
proprios técnicos da FUNAI, em Barra do Garças, que fica perto da
região de São Marcos. O Ministério do Interior, no governo passado ,
desovou aquele projeto de emancipação, que nada mais pretendia do
que, na verdade, liberar as terras indígenas para a ocupação branca. E
agora, no momento em que uma comunidade assume sua emancipação
por conta própria, a FUNAI se nega a dar o aval pelo qual a Tribo
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Xavante, através de Mário, poderia tirar um empréstimo junto ao Banco
do Brasil. E o Mário, ontem à noite, após a denúncia, dizia que há uma
coisa muito objetiva que todos nós podemos fazer . É uma coisa de que
nós, no Brasil, não temos prática. Mas que, por exemplo, já que estamos
na sede do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, é prática nos
EUA. É uma prática eminentemente democrática, que é a de nós nos
pronunciarmos a respeito dessas coisas. E haveria uma maneira muito
simples, muito objetiva de se pronunciar. Seria tomar hoje, amanhã,
telefones, ou ir à agência de Correios e mandar um telegrama, uma carta, pedindo a esses senhores burocratas da FUNAI que, por favor, respeitem essas pessoas que são neste momento o grupo Xavante que quer
fazer seu projeto agrícola. Afinal de contas, eles têm o direito de se
emancipar a eles próprios, e não de receber esta emancipação paternalisticamente. Se nós, da ANAi, pudermos pedir alguma coisa a vocês que
compareceram aqui hoje , seria que vocês, além de estarem aqui conosco, façam alguma coisa prática. Vocês, amanhã, telegrafem, fonografem,
escrevam uma cartinha apelando, reclamando, dizendo que vocês gostariam de ver esse projeto funcionando. Esta campanha nós estamos iniciando também a partir de segunda-feira, lá na UNISINOS, através de
uma boa parte dos DAs com os .quaisjá estamos mantendo contato . .."
Assis Hoffmann - "Eu queria apenas prestar um esclarecimento
sobre o que o Antonio abordou. É que a comissão da ANAi, com relação a este trabalho que está sendo feito , e o Mário já colocou isso aqui
também, entende que devemos apoiar toda a luta do índio. Nós apoiamos essa luta tendo o enfoque que ela é deles. Quem vai ganhar essa
luta são eles. Apenas nós, de certa forma, apoiamos politicamente e
procuramos conseguir os meios para que eles a desenvolvam. A luta é
deles, e nós entendemos que, para essa luta ser vencida, precisamos
ter vários Mário Juruna, Daniel Kabixi, vários Xangrê, fazendo a mesma
coisa. E ontem ainda, lá na UNISINOS, tivemos a oportunidade de
falar para aproximadamente quatrocentas pessoas. O Mário teve essa
oportunidade . .."
Mário Juruna - "Me dá licença um pouco. Eu quero explicar esse
~roblema. Eu ontem liguei para Brasília, para a Fundação Nacional do
Indio, no Ministério do Interior, para falar com o presidente da FUNAI.
O presidente não estava. Estava fazendo viagem não sei para onde.
Quem me atendeu foi o Otávio, a segunda pessoa abaixo do presidente.
Eu perguntei como foi o andamento do meu projeto. Ele me 6Xplicou:
"Olha, Mário, nós estamos sabendo do seu projeto. Mas como você vai
trabalhar com o seu projeto se o índio está usando a terra do patrimô252

nio da União? O índio não pode aproveitar nada, tem de explorar a
terra para a comunidade, não particularmente , pois essa é a terra do
patrimônio. Se você ocupar terras fora das do patrimônio, partícula·
res, você pode fazer financiamento no banco. Aí você é que teria de
pagar. Mas dentro do patrimônio da União a FUNAI não deve admitir
que seu projeto seja aprovado. Vai ser muito difícil." Então respondi
para ele: "Você pensa que a gente usa as terras do patrimônio como
empregado? Isso é malandragem das pessoas, é malandragem do governo
q~e está fazendo isso. Nós estamos vivendo como empregados nas terras
do patrimônio? Coitados de nós, que brigamos para tirar o fazendeiro e
ainda vêm vocês usando a palavra do patrimônio. Mas você pode aguardar! Eu vou ler esses documentos do patrimônio junto com deputados
federais ·e advogados. Nós vamos estudar esse patrimônio da União. Se
existir nome do patrimônio nós queremos acabar com ele. Se nós esta·
mos cuidando da reserva para ele, suando, derramando suor, brigando,
então a gente quer passar a reserva para o nome da comunidade indígena. Não precisa usar nome do patrimônio . Isso é costume de vocês. Essa
gente inventa, mas nós ~ão queremos saber do nome do patrimônio. Eu
vou para Brasília daqui a alguns dias e quero juntar todos os deputados
para poder examinar esses documentos. Eu não aceito que a FUNAI
use o nome do patrimônio. Nós estamos vivendo com a terra do patrimônio e como empregados? Eu tenho lutado, eu tenho pedido para fa·
zer um levantamento junto com engenheiros da FUNAI de Barra do
Garças, junto com a EMATER, junto com funcionário do governo, para
poder arranjar financiamento do banco . Quando eu apresento um projeto para fazer empréstimo no banco, você não aceita esse projeto. Quando eu peço dez mil cruzeiros, peço quinhentos cruzeiros, você não tem
coragem de me dar nem os quinhentos. Você sempre fala que não tem
verba para ajudar o índio. Quando se apresenta um projeto, você não o
aceita! Você não quer me apoiar! Não é difícil fazer o aval para me
ajudar. Não é difícil, mas a FUNAI não está fazendo. Eu estou morrendo de cansaço, de brigar. Vocês são as piores pessoas de todo o mundo .
É mais difícil para a gente estar vivendo junto com a FUNAI. Vocês
estão me acabando , vocês estão me matando". Foi isso que se deu na
minha conversa hoje, às cinco horas, para Brasília, para saber do anda·
mento do projeto. Mas este não foi positivo."
Assis Hoffmann - "Gostaria de dizer aqui também que as comunidades indígenas do Rio Grande do Sul vêm sofrendo as mesmas pressões, as mesmas lutas que o Mário vem defendendo junto às comunidades Xavante em Mato Grosso. Nós sabemos que, no Rio Grande do Sul,
onde já existiram quatorze reservas, atualmente só temos sete, e os
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índios nesse momento se encontram no maiC?r abandono. Nessa época
em que já deveriam estar plantadas a maioria das roças, nem semente
ainda receberam da FUNAI. Sabemos que a verba que foi distribuída a
nível de compra de sementes para todas as reservas é insignificante. Não
daria nem para uma. É nessa situação que se encontra a maioria das reservas no Brasil. No RS ainda restam cinqüenta e poucos núl hectares de
terras indígenas e sabemos que deve haver aproximadamente dez mil
índios. Quanto à proteção que vem sendo dada pela FUNAI, nós, que
estamos fazendo um trabalho próximo ao indígena nessa luta, entendemos que não é o que deve ser feito, entendemos que o caminho é
o índio assumir, é a própria comunidade administrar sua reserva e seu
trabalho. Mas esse tipo de coisa a FUNAI não permite. Então, essa luta
que o Mário vem fazendo, e outros líderes indígenas vêm desenvolvendo, é para que a própria comunidade passe a administrar a sua reserva.
Esse trabalho deve ser apoiado e é a isso que nós nos propomos: queremos apoiar a luta de preservação da própria cultura das comunidades
indígenas no RS e no Brasil."
A segunda conferência foi feita em São Paulo, na Unicamp, e na
fita entregue por Juruna não existe indicação de data, sabendo-se, apenas, que ocorreu em 1981. Diz ela:
"Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos vocês. Aproveitei esta oportunidade para assistir os debates junto com vocês e o pes.,
soai brasileiro. Eu não sei como vou apresentar o meu nome, voces Jª
sabem muito bem, pois já têm me acompanhado na minha luta e no
meu protesto a 15 anos atrás. Então, eu vivo no Mato Grosso, sou da
tribo dos Xavante e defendo a comunidade indígena, e até hoje eu continuo a luta, procurando ajuda da comunidade brasileira, para poder
olhar mais a comunidade indígena. Mas é muita coisa, eu estava aprendendo a malandragem do branco, aprendendo a enganar o outro, a mentir para o outro, inveja com o outro, egoísmo com o outro, isto até é
ridículo.
Então , eu vou apresentar o nome da tribo brasileira, e por que eu
estava lutando e defendendo a comunidade indígena? Porque nós sabemos o passado, porque o índio já vive massacrado, já vive escorraçado,
já vive afastado, muitas comunidades da tribo brasileira já diminuiu a
maioria, mas tem 200 núl a tribo que vive no país, mas isso não é nada,
é pouca coisa. Então, eu acho que não devem continuar a matar os índios, não devem diminuir a raça, a comunidade indígena brasileira.
Quem não conhece a tribo do brasileiro indígena não usa a palavra tribo
do brasileiro indígena, e muita gente sabe que só existe o nome da tri~
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bo, usa a palavra para a tribo, mas não conhece a tribo do brasileiro
indígena que reside no país. Eu agora vou explicar o problema da Fundação Nacional do Indio, o que nós procuramos é endireitar o presidente da FUNAI: no que que os presidente da FUNAI protegeram os
índios? Não precisam mentir para o chefe de comunidade, não precisam
enganar o chefe de comunidade. Será que o presidente da FUNAI, será
que os funcionários da FUNAI não têm caráter? A FUNAI não vive
com palavra de homem? Por que que o índio foi enganado? Por que que
sempre a FUNAI mente para o índio? Por que que sempre mente para
vocês? Esse presidente da FUNAI, os funcionários da FUNAI, são a
favor da mentira, e não a favor de quem é massacrado? (palmas).
Eu achava que a Fundação Nacional do Indio iria melhorar a situação do índio, mas há gente que procura, há gente que mata os índios, há gente que rouba as terras do índio. Parece que somos objeto
para a FUNAI, parece que a tribo é um instrumento para a FUNAI. Eu
falo isso porque eu sei o problema da FUNAI, eu sei o problema do
índio, eu sei o problema da pobreza do brasileiro, eu sei os problemas
dos sertanistas, eu sei o problema do branco, eu sei os problemas de
todo mundo, eu sei da pobreza da nação brasileira, e nós fomos enganados pela comunidade, o branco foi enganado, o índio foi enganado e os
posseiros foram enganados, e quem engana o povo brasileiro? Quem está lá em cima sentado no último degrau da escada, e quem costuma
enganar a nossa nação brasileira? (palmas)
Sobre as terras do índio, como que os posseiros, os fazendeiros
•
•
estão tomando as terras do índio? Será culpa do fazendeiro? E culpa do
índio, é culpa do posseiro? É culpa do governo do estado, do INCRA
e da FUNAI, essas pessoas são as que estão matando o povo brasileiro,
essas são as pessoas que estão pisando em cima da Nação do povo brasileiro, esse povo que deve ser reconhecido como pessoa, como gente,
como ·povo brasileiro, tein que respeitar o próprio brasileiro. Não é
justo que a gente procure a vingança, a gente tem é que procurar a paz.
Vamos procurar defender a terra do índio, vamos procurar defender as
terras dos outros, ninguém tem mais direito que o outro e todos somos
iguais (palmas).
Eu tenho visitado todas as tribos do Brasil, e quando eu visitava,
eu chorava junto com a tribo. Existe a FUNAI para proteger o índio,
mas realmente ninguém protege o índio. Existe a FUNAI só para ganhar
à força o benefício do índio. Existem 300 funcionários na FUNAI em
Brasília, e não tem índio em Brasília, não sei o que estão fazendo (palmas).
O Governo brasileiro poderia indicar quatro funcionários em Brasília para poder distribuir ajuda a cada Delegacia aonde existe o índio,
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mas não se pode indicar porque os funcionários em Brasília são contrários, por isso falta muito recurso para as comunidades. O Ministro
Rangel Reis tinha liberado 500 mil cruzeiros para poder demarcar as
terras do índio, e aonde estão os 500 mil cruzeiros, será que os funcionários estão comendo, será que são os funcionários que estão pagando
com empregados, pagando imposto com esses 500 mil cruzeiros que o
Ministro tinha liberado para pagar a demarcação das terras dos índios?
Como essa gente fala, como inventam tantas coisas que nem o índio
acredita na conversa do branco? Nós somos uma tribo muito desconfiada, ninguém acredita no branco.
Então , eu quero pedir a vocês que mandem cartas ao Presidente da
República para mudar a repartição da FUNAI, porque nós estamos passando necessidade, porque nem o Presidente da República está sabendo
os serviços da FUNAI. Se nós pudéssemos ir pessoalmente como líder
de comunidade, nós contaríamos diferente e acredito que o Presidente
nos apoiaria. Então, essa papelada e processos que a FUNAI encaminha
para o Ministério e o Ministério encaminha os documentos para o Presidente, se nós pudéssemos conversar pessoalmente com o Presidente,
como líder de comunidade, o Presidente acreditaria em nós, mas
como existem escadas,existe segurança, não nos deixam chegar ao palácio do Presidente,. e por isso nós nunca chegamos ao palácio do Presidente, porque é só o Presidente da FUNAI e o Ministro que discutem os
problemas do índio junto com o Presidente da República. Essa burocracia tem que ser mudada, tem que ser mais simples para nós, não
adianta continuar desse jeito .
Eu agora fui convidado para ir à Holanda para poder apresentar a
vida indígena, mas realmente não foi positivo para mim, a FUNAI negou a minha saída. Por que a FUNAI é contra a minha saída? Parece
que só o branco tem direito a sair do país e o índio não. Por que nós
somos tirados do galho, parece que toda a tribo indígena mamamos no
peito da mãe, tira o leite, chupa a chupeta e por isso nós não temos
direito. Então nós somos chamados pela FUNAI como menores, como
jovens, e eu não estou de acordo que a FUNAI trate o índio como
menor, índio é como pessoa, é como adulto, e a FUNAI tem que reconhecer a tribo indígena como adulto, não pode me reconhecer como
menor, e dizer que índio não tem direito para sair fora do país.
A FUNAI tem medo que o índio discuta os problemas do índio
fora do país. Se a FUNAI protegesse o índio, ela já tinha me mandado
para fora. A FUNAI está criando problemas com a comunidade indígena, problemas com funcionários, então é por isso que a FUNAI tem
medo e me deixa fora; então, eu queria pedir um favor a vocês, que
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mandassem uma carta ao Presidente da República pedindo que liberem
o meu passaporte para eu poder sair (palmas).
Eu gostaria que o Presidente da República tomasse conhecimento
do meu pedido, para poder afastar o pessoal da FUNAI, porque está
cheio de milicos lá na repartição da FUNAI, tem mais de 18 coronéis.
Se tivesse militares que entende~m os problemas do índio, não haveria
problemas, mas como os militares não entendem os problemas do índio,
têm que se afastar (palmas).
Acho que nunca vai nascer um presidente da FUNAI como o Marechal Rondon, que é o defensor do índio, só ele que existe para defender a comunidade indígena, mas o Marechal Rondon morreu e o índio
já começou a receber tiros, receber patadas, já foi afastado, já foi empurrado, já foi tomadas as terras, já foi tiradas as terras ricas, aonde
existia o minério. Isso é um grande crime que estão fazendo contra a
nação indígena, isso é uma grande tristeza o que estão fazendo com a
comunidade indígena.
Mesmo assim, nós devemos continuar com a mesma conversa, o
mesmo problema, continuar com as reivindicações que estamos fazendo
à FUNAI. Neste ano de 'I 981 nós encontramos muitos companheiros
da tribo brasileira ou da tribo paulista também, então hoje devemos
procurar tomar a nossa consciência como nós já entendemos muito bem
o problema do branco ou o problema do Estado ou o problema do
Governo Federal, que toma conta da terra do patrimônio, Governo do
Estado, Governo Municipal ... que toma as terras do índio, então hoje
nós devemos procurar para unir cada vez mais, porque temos que
aproveitar o nosso tempo e devemos tomar consciência para viver independente.
Eu tenho esperança que na nossa .quinta geração o índio já viva
independente, sem branco, sem FUNAI, se criarmos a Federação Indígena Nacional, só para a tribo, para poder resolver o problema da demarcação das terras do índio. Esse problema da Federação já facilita
para a tribo brasileira, não precisa a FUNAI, não precisa de posto e não
precisa de Estado. Nós já aprendemos muita coisa sobre o serviço do
Estado e o serviço da FUNAI. Hoje nós vamos fazer o serviço segundo o
nosso pensamento e vamos alcançar a vida do branco. Então eu não podia falar melhor e não seríamos chamados de tutelados ou como menor,
como nós somos considerados como crianças à frente da FUNAI. Como
pensa a própria FUNAI, como pensa o problema do tutelado, será que
a FUNAI ou qualquer um branco que usa o Estatuto do fndio, ele não
acha o índio como adulto, ele não acha que índio é pessoa, é como
muitos brancos que cumprem o Estatuto do Indio e como nós que
somos considerados como crianças durante a vida, ninguém vê índio
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como pessoa, ninguém vê índio como adulto. Se nós fôssemos criança,
se fôssemos menor, talvez nós não discutíssemos o problema indígena.
Eu sou o criador de problemas da FUNAI e a FUNAI já está me
chamando de agitador, de comunista, que eu ando agitando todo o
povo. Eu sou o criador dos problemas do povo brasileiro, mas eu não
quero inventar defeito da FUNAI, a FUNAI pode cumprir a sua obrigação, aplicar melhor o Estatuto do Índio, mas não pode pisar em cima
do Estatuto do Indio, nem fazer ameaças com o Estatuto do Indio. Mas
por que que a FUNAI chama aquele que só quer defender o índio de
agitador? Nós podíamos chamar eles de traidor, chamar a FUNAI de
traidor, que ~ FUNAI quer explorar o índio, é a FUNAI que ameaça o
Estatuto do Indio, a FUNAI que procura a cada comunidade brasileira,
e por que nós não podemos chamar a verdade na cara da FUNAI? Como
é que a FUNAI tem coragem para chamar o índio? Só porque o índio
não sabe responder?
Então, o próprio Governo Federal, o próprio Estado tem que reconhecer o índio como brasileiro, ninguém é melhor que o índio, mesmo o Governo do Estado, mesmo o Governo Federal não tem direito
como o índio, o índio é melhor que o Governo Federal e melhor que o
Governo do Estado que toma conta, e por que o Governo não pode dar
direito para o índio? Será que o Governo sabe que o índio viveu antes
do Estado, que o índio viveu no tempo da República e antes da República e nós vivemos com terras devolutas? Por que a terra do índio está
acabando? O Governo está tomando as terras do índio, e é assim que o
branco dá bom exemplo para o índio, é assim que o branco faz caridade
para o índio? Há muita gente procurando matar índio para roubar as
terras. do índio. Existem federais para proteger índios junto com a FUNAI, mas não protegem, protegem ao contrário, procuram proteger ao
contrário para poder enganar o índio, matar o índio, roubar as terras do
índio. O que que esse pessoal deixou para nós? Até hoje não deixou
nada, parece que nós somos empregados, parece que nós somos instrumentos, parece que somos brasileiros escravos dos brancos, e nós não
somos escravos de ninguém, somos índios, índios que querem ser ouvidos como pessoas, índios que querem ser respeitados, queremos é que
respeitem as terras do índio.
Então é por isso que o Governo não acha, e não pode dizer muito
a verdade, porque a verdade machuca a gente e a mentira não machuca
a gente, e é por isso que o governo não fica satisfeito quando eu falo
junto ao pessoal da cidade federal, ou melhor, da Universidade Federal.
Se o Governo andasse direito junto com o índio e mostrasse a verdade,
andasse em cima da linha, então nós não falávamos nada, nós agradeceríamos ao Governo brasileiro, "muito obrigado a você que protege o
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índio", mas como o governo está agindo desse jeito, agindo contra o
índio, nós não precisamos agradecer a ninguém. O governo tem que
reconhecer o passado. Se o índio fosse mau, se o índio fosse ruim, nós
já naquele tempo tínhamos matado os portugueses.
Há muita gente que deve reconhecer o índio brasileiro, como
povo, como índio da Nação e como índio da tribo. Se nós não existíssemos no território brasileiro, como o branco iria defender o país?
Ainda existe muitos irmãos meus que vivem morando junto à divisa do
território do Brasil, defendendo o território do Brasil. Se existisse só
branco, o que o branco iria fazer? Eu acredito que o estrangeiro já teria
tomado a nossa terra! Então, o governo está entregando o nosso país
para o estrangeiro, o governo só toma conta das multinacionais e o
governo não quer saber de quem é posseiro ou quem é brasileiro, e nós
estamos morrendo com grande miséria total, parece que não existe o
Brasil, parece que não existe responsabilidade dos brasileiros. O próprio
governo brasileiro age como empregado do estrangeiro e nós como empregado do governo brasileiro, e aonde fica o direito da gente? Nós temos que compreender isso, nós temos que saber a pura verdade e a pura
mentira e temos que corrigir o nosso governo brasileiro, o governo brasileiro não pode continuar com a mesma mentalidade e nós não podemos continuar sofrendo.
O brasileiro é muit~>'bom, o brasileiro é muito humilde, o brasileiro não é de briga, o brasileiro tem paciência, mas o brasileiro é muito
bobo. Eu posso dizer isso, porque ninguém pode ficar atirado, eu quero
pedir desculpas a vocês, eu quero continuar sabendo dos problemas do
índio, os problemas da gente, eu não estou inventando mentiras, eu não
estou inventando conversa fiada, estou mostrando a verdade, o que que
está acontecendo com o índio. O governo tem que aprender conosco, o
governo tem que aprender a conhec~r a fome junto com o índio, tem
que saber qual é o sentimento da tribo, porque o governo é superior, é
autoridade, e nós não podemos falar no nome dele. Ninguém respeitava
o Cristo quando ele fazia milagres, até que o Cristo morreu na cruz, e
por que nós vamos respeitar o governo? Vivemos com a mesma carne,
com o mesmo coração e o mesmo sangue e o governo não tem defeito?
E nós vamos ficar calado? Só o branco pode ficar quieto~ porque a lei
não existe para falai, mas nós, ·ín_dios brasileiros, temos que levantar a
nossa bandeira, a do Brasil, levantar a mão direita e ninguém pode tirar
a nossa Pátria.
Eu fiquei muito satisfeito, muito grato porque a nossa consciência
está rend~ndo e eu tenho esperança que o nosso País um dia possa me~lho~ para a nossa comunidade: brasileira. Muito obrigado a vocês."
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Um dos documentos básicos para se compreender a histórica decisão tomada pelo Superior Tribunal Federal de Recursos são os votos do
Ministro Washington Bolívar de Brito, encaminhando a petição do
advogado de Mário Juruna, Deputado José Costa. Graças ao advogado
da ANAI:Porto Alegre, Dr. Caio Lustosa, temos na íntegra este doeu·
menta, que é o que segue:
ANEXO 1

HABEAS CORPUS N~ 4.880 - DISTRITO FEDERAL
VOTO (MÉRITO)
O SR. MINISTRO WASHINGTON BOLfvAR DE BRITO: - Sr. Presidente, pelo que pude entender da exposição do eminente Ministro Relator e demais
que até agora se manifestaram , impetrou~e uma ordem de habeas corpus em favor
de um integrante da comunidade nacional para que pudesse ausentar-se do País e
. a ele regressar.
Tomei conhecimento, como disse, da petição de habeas corpus - instituto
ante o qual, se outros motivos não existissem, se justifica a existência dos Tribunais no Estado de Direito. Penso que está se confundindo, data venia, os eventuais
direitos do paciente com os poderes do impetrante.
Pelo que entendi, o impetrante é um cidadão brasileiro, capaz, que impetrou o remédio na forma prevista pelo Código de Processo Penal.
A mistura, como acabei de dizer, entre os poderes do impetrante e o mérito da causa, da ação, que seria o direito, ou não, do silvícola, sua capacidade plena, ou incapacidade relativa e a complementação dela através da assistência, não
poderia, em tema de habeas corpus, impedir o seu conhecimento e, muito menos,
a sua apreciação integral. Inclusive - e este foi um assunto que eu também anotei
- pela falta de informações, porque as informações, em matéria de habeas corpus,
também são dispensáveis, nos termos do art. 664, do Código de Processo Penal.
Em tema de habeas corpus deve~ salientar que o Juiz , ou o Tribunal, que tome
conhecimento, em autos ou papéis que lhe cheguem às mãos, da existência de uma
coação ilegal contra alguém, tem o dever de examinar o mérito da alegação, se é
alegado por petição ou, se não o é, de o examinar ex officio, para fazer expedir
a ordem por essa circunstância e se disso se convencer.
Quando há petição de habeas corpus, o Decreto-lei n9 552/69 exige se ouça
o Ministério Público, previamente, com prazo de dois dias (48 h<?ras), prazo que é
repetido também em nossa norma regimental. Mas, assim como não eram necessárias, porque podem ser, legalmente dispensadas, as informações, em casos urgentes
a audiência do Ministério Público também pode ser dispensada, se o Tribunal, por
exemplo, tiver que conceder, de ofício, a ordem, porque não teria sentido que ele,
conhecendo da ilegalidade, necessitasse do parecer do órgão do Ministério Público,
por mais ilustrado que fosse, para verificar se devia, ou não, concedê-la.
Por essas considerações, tendo em vista, ainda, os inúmeros precedentes
que tenho votado nesta Casa - e uma vez que a discussão sobre a liminar, sem
sombra de dúvida, ingressou no mérito da impetração, dela tomo conhecimento.
E, mesmo que não o fizesse, tendo eu, como Juiz, tido ciência, não só através do
relatório, do fato jurídico trazido a este Tribunal, como também através das declarações publicadas na imprensa, tomando-os públicos e notórios, de que se pretende impedir ao silvícola, pelo fato de o ser, de ausentar-se do território nacional,
tão-só porque seu tutor lhe impediria a complementação da vontade ; tendo em
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vista esta circunstância e os precedentes meus na Casa, t~os concessivos de passaportes, quando se tentou impedir que outros cidadãos, em decorrência de sua
nacionalidade brasileira voltassem, ou, sob a proteção da Bandeira Nacional, se
locomovessem para outros países, desde que não haviam renunciado a sua nacionalidade, faziam jus ao passaporte, discuto o próprio mérito.
No caso, falou-se, não em incapacidade absoluta, que ela não é, mas em
incapacidade relativa, que, por isso mesmo, se pode suprir, completando-a ou
complementando-i!.. Tanto não é indispensável, que pode ser suprida e se o ato só
pudesse ser praticado, para sua validade , o ato de vontade, se fosse externado
através do tutor ou pelo tutor, então, não estaríamos mais diante de uma incapacidade relativa, mas, sem sombra de dúvida, de uma incapacidade absoluta, e este
não é o caso sob exame.
Tenho, Sr. Presidente, como disse em outras oportunidades, ao apreciar
mandados de segurança, para a concessão de passaporte, citando notável julgado
da Corte Suprema dos Estados Unidos, que o direito de viajar, em verdade, se integra à personalidade do homem e o ajuda a ser feliz. Nenhuma Nação tem o direito de impedir que os seus filhos dela se ausentem ou retornem livremente e isto
também foi dito da Tribuna, relembrando passagem da Declaração dos Direitos do
Homem. Haveria alguma dúvida de que o silvícola é um homem? Evidentemente
que não. E não havendo esta dúvida , sendo também certo que a Nação Brasileira
aderiu à Carta de São Francisco, onde estão consignados tais direitos, não se poderia impedir a ausência do homem brasileiro, seja ele silvfcola ou não. Vieira costumava dizer que "não nos causa mal o que dizem de nós mentindo". Se há receios
de que a saída do cacique xavante, para participar de um Tribunal que se constituiu no estrangeiro, de dizer inverdades a respeito de órgãos públicos brasileiros
ou, até mesmo, quanto ao modo com que o nosso povo estaria a tratar uma das
suas parcelas, se isto for mentiroso, não nos pode afetar; e se isto, tristemente,
porventura fosse verdadeiro, mais justificaria que o índio, membro de um Tribunal internacional, que não iria apreciar somente as discriminações feitas eventualmente contra o seu povo em nosso País, mas contra os povos e as nações indígenas, como uma etnia internacional, em todos os demais Países, ainda mais se justificaria o seu direito, a meu ver, de ausentar-se, participar e debater. Debatem eles,
sem precisar da menor tu tela. nos conselhos indígenas, discutem , aprovam e desaprovam as resoluções tribais. Este mesmo indígena, segundo pude entender ,já recebeu um mandato expresso ao Ute ser conferido documento no sentido de que bem
representa sua tribo e seu povo, a ponto de receber doações ou donativos das
almas generosas ou das próprias instituições públicas para sua gente. Não tem sen·
tido que um mesmo documento diga uma coisa aqui e possa dizer diferentemente
lá fora. Se tem competência ou capacidade para representar o seu povo, sua nação,
ante as repartições e perante as pessoas, enfim, perante a comunidade brasileira,
penso que não lhe pode ser negado esse mesmo direito, lá fora.
Por essas considerações e pedindo escusas ao Tribunal por me haver alongado tanto, concedo a ordem de habeas corpus, e o faço de ofício.

HABEAS CORPUS N? 4.876 - DISTRITO FEDERAL
HABEAS CORPUS N? 4.880 - DISTRITO .FEDERAL
VOTO - PRELIMINAR
O Sr. MINISTRO WASHINGTON BOLIVAR DE BRITO: - Sr. Presidente,
conta-se que o Sultão HARUM AL RASCHID, quando quis escolher um juiz, teria
feito o seguinte teste: mandou espalhar sobre um lago próximo da sala de audiências alguns objetos brancos, que se assemelhavam a ovos e, os candidatos, enfilei-
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rados, foram inquiridos pelo monarca. O Sultão desejava saber - ele que era apelidado de "o justo" - qual deles deveria ser juiz dos seus súditos.
O primeiro olhou e disse que era lixo, um amontoado de coisas brancas,
um rejeito qualquer. O segundo alvitrou: "parece que são cascas de ovos". O
terceiro afirmou: "trata-se de casca de ovo, e, pela aparência, deve ser ovo de pato". O quarto, com uma vara, cutucou as cascas e verificou que era apenas a
metade de cascas de ovos; e, puxando-os para a margem, pôde certificar-se de que
eram ovos de pato. Um juiz, portanto, não pode julgar pelas aparências; deve procurar certificar-se, pelos meios de investigação a seu alcance, onde se esconde a
verdade e onde aflora o Direito.
O eminente Ministro Peçariha Martins, o grande liberal desta corte, por
quem tenho uma estima antiga,.e só não digo filial para não o ofender ...
O SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS: - ... Disse apenas que continuava liberal porque fui acusado de que havia perdido a liberalidade.
O SR. MINISTRO WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO: - Não, V. Exa.
não perdeu a liberalidade. Talvez tenha abandonado, numa pequena escaramuça,
o liberalismo . ; .
O SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS: - Neste caso, por exemplo, não
perdi.
O SR. MINISTRO WASHINGTON B.OLfVAR DE BRITO: - Continuando,
Sr. Presidente, dele ouvi a imortal lição de Rui - "com a lei, pela lei, e dentro na
lei, porque fora da lei não há salvação". Ouvi a exposição dos dois eminentes mestres de Direito, um, de Direito Penal, o Sr. Ministro José Cândido, e o outro, de
Prot:esso Penal, o Relator da causa, o Sr. Ministro Adhemar Raymundo que, a
meu ver, não fez construção nenhuma, e sim uma demonstração de saber, que lhe
é costumeira.
Permito-me, apenas, "com a lei, pela lei, e dentro na lei", fazer outras ponderações, alguns acréscimos ao douto voto do eminente Ministro-Relator para demonstrar a razão do meu convencimento, e para dizer que nada, não obstante as
ilustradas opiniões em sentido contrário, pada teve a força de descontituir .a minha
convicção.
Com efeito, afirmou o advogado, da Tribuna, como a douta Subprocuradoria-Geral, que há uma preliminar de não-conhecimento, porque este Tribunal seria
incompetente, pois o Sr. Ministro de Estado declara que não é o autor do ato que
estaria ameaçando o paciente. Aliás, acabou de ler, ainda há pouco, o eminente
Ministro Carlos Madeira trecho das informações, onde se afirma que naquela Secretaria de Estado não houve e nem haverá um ato dessa ordem. Disse que faria a
demonstração do meu convencimento "com a lei", porque, enquanto se afirma
não haver nos autos prova alguma de que S. Exa. o Sr. Ministro de Estado ter-se-ia
obstado à saída do paciente do País, o eminente Ministro Carlos Madeira lembrou
que todos os jornais, de grande e de pequena circulação, publicaram entrevista de
S. Exa. declarando ser vontade do Governo que esta saída não se efetivasse. Aliás,
já me bastava, como me bastou, essa declaração formal, feita através da Imprensa,
que tem e sempre teve o dever da verdade, tal como o mesmo Rui proclamou na
sua campanha civilista; se porventura esse dever é descumprido, quem quer que
. assim o entenda, "na lei" possui o remédio para obrigar que os jornais, com o
mesmo destaque, publiquem o desmentido. Pela Lei de Imprensa, e nos autos, não
vi nenhum desmentido formal. Nos autos vi - exibida da Tribuna, pelo advogado
- fotocópia de páginas desses jornais, declarando que assim era, isto é, que o Sr.
Ministro de Estado opunha-se à saída do Cacique Xavante. A definição que a lei
dá de documentos - e eu me refuo à Lei de Processo Penal - está no art. 232,
comó todos sabem e apenas me permito recordar como demonstração, como disse, do meu convencimento:
"Art. 232: - Consideram-se do.cumentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares."
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"Parágrafo único: À fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original."
Ora, a fotografia do documento - página dos jornais - "está nos autos",
infelizmente, e pior, "está no mundo", porque, a esta altura, o mundo inteiro está
sabendo que há um obstáculo do Estado, uma vontade formal do Governo, para
que o Cacique Juruna não deixe a Nação Brasileira com destino ao Exterior.
Mas se insistiu, e com uma certa ênfase, o eminente Ministro José Cândído
o fez com o costumeiro brilho, em que não vira materializado ato algum, para,
através disso, se sentir o Juiz natural da causa e assim dar pela competêncià deste
Tribunal.
.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, penso que em tema de habeas corpus - e eu
o penso "com a lei" - não há necessidade alguma da formalização de ato: nem o
ato é indispensável, nem o documento necessário.
Diz o art. 660, § 4?, do mesmo Código de Processo Penal:
"§ 4?: - Se a ordem de habeas aorpus for concedida para evitar
ameaça de violência ou co~ção ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz."
Basta, ao Juiz, a simples ameaça.
Em Direito Penal, o que é ameaça? Como se .exterioriza? Apenas através de
atós? Não.
O art. 14 7 do Código Penal estabelece o seguinte:
"Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro
meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave."
A mim, portanto, como juiz de habeas corpus, não necessitaria, como de
fato não necessito, e nem 'necessitei, sequer, das informações, para, não somente
conhecer, mas, antecipando o voto, conceder a ordem de ofício.
Do mesmo passo e pelas mesmas razões e, mais ainda, também "com a lei,
pela lei e dentro na lei'', é fácil demonstrar que a afirmação de que a Administração Federal não está integrada pela Fundação Nacional do Índio não corresponde
à realidade. Isto quem o diz é o próprio Decreto-lei n? 200, ao estabelecer, no
Ministério do Interior, área de competência para a ação daquele Ministério, na
qual se vê; claramente, "assistência ao índio" (art. 39).
.Ora, no Ministério já não existe mais, na administração direta, o seu antigo
e famigerado Serviço de Proteção aos Indios, que nem era serviço, nem era de .proteção, nem se destinava aos índios, como demonstrou a Comissão Parlamentar de
Inqué,rito, revelando sua inenarrável corrupção (Diário do Congresso Nacional,
Seção I, suplemento ao n? 15, de 28 de abril de 1971), o que levou o próprio
Governo a extinguir aquele órgão, para substituí-lo por outro, de administração
·indiretà, uma pseudo Fundação de direito privado, mas a quem se dá, na verdade,
como às autarquias, privilégios iguais aos da Fazenda Pública, expressamente, na
Lei 5 .371, de 1967, cujo art. 11 estabelece:
"São extensivos à Fundação e ao Patrimônio Indígena os privílégios
da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e
serviços, prazos processuais, ações especiais e executivas, juros e
custas."
E mais, esta mesma lei, no § 2? do art. 4? - "com a lei, pela lei e dentro na
lei" - diz, com absoluta tranqüilidade:
"A Fundação ficará vinculada ao Ministério do Interior, ao qual
caberá promover o ato de sua instituição, nos termos da lei."
Mas não somente vinculada, também está na lei, no art. 5?, que esta Fundação fica subordinada à supervisão ministerial , prevista no Decreto-lei n~ 200, de
25 de fevereiro de 1967, prestando contas da gestão do patrimônio indígena ao
Ministério do Interior.
Ao Ministro do Interior compete não só o controle, mas também, como se
sabe, a supervisão ministerial, porque ele é responsável, nos termos do art. 20 do
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Decreto-lei n~ 200/67 , perante o Presidente da República em sua área de competência e já demonstramos que a Fundação está enquadrada, porquanto vinculada,
pois o parágrafo único do art. 20 do Decreto-lei 200/67 assim dispõe:
"A supervisão ministerial exeJ'cer-se-á através da orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério, nos termos deste Decreto-lei."
Sr. Presidente, por essas razões, todas de ordem estritamente legal; considerando o disposto no art. 122, 1, ••e'', da Constituição e tendo em conta haver o
eminente Ministro-Relator demonstrado que o Sr. Ministro de Estado do Interior
é a autoridade a quem se atribui a coação; assinalando que , pessoalmente , tenho
pelo eminente brasileiro Mário David Andreazza estima e admiração, desde quando, Consultor-Jurídico do Ministério das Comunicações - que era apenas uma
intenção no papel -, testemunhei o então Ministro dos Transportes prestar ao
grande brasileiro Carlos Simas, o primeiro Ministro das Comunicações do Brasil,
toda a colaboração necessária e indispensável para sua instalação e funcionamento;
consciente, entretanto, de que um juiz não deve a ninguém, com o cargo, nem
simpatia, nem desafeição; tendo em vista os termos claros dos textos legais e, sobretudo, convencido pelas brilhantes razões do eminente Ministro-Relator - conheço do pedido.

HABEAS CORPUS N? 4.876 - DISTRITO FEDERAL
HABEAS CORPUS N? 4.880 - DISTRITO FEDERAL
VOTO - MÉRITO
O SR. MINISTRO WASHINGTON BOLIVAR DE BRITO: - Sr. Presidente, estudei com o devido cuidado o caso sob exame. Parece-me, no contexto desse
julgamento, que ele transcende de um conflito entre o Cacique Juruna e o Governo Federal. Em verdade, trata-se do velho conflito entre o indivíduo e o Estado.
Neste posicionamento e com esta preocupação, achei que devia examinar
tudo o que se disse em sentido contrário às suas pretensões e o que se lhe alegou
favoravelmente.
Preocupado em examinar as coisas desde a sua origem , verifiquei que os
malefícios aos índios começaram a ser praticados, no Brasil, no dia 22 de abril de
1500.
Como tudo o que digo está embasado em provas - quer as que se encontrem nos autos, quer as históricas, sociológicas, psicológicas ou de quaisquer outras origens -, verifiquei que a carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei Dom Manuel continha essa preciosa informação:
"'... E mandou com eles, para lá ficar, um mancebo degredado ,
criado de Dom João Telo, de nome Afonso Ribeiro, para lá andar
com eles e saber de seu viver e maneiras."
Este foi o primeiro aprendiz de antropólogo que se colocou em contato
com as tribos brasileiras e já se vê que a sua qualificação de degredado, embora
não se esclarece o motivo, e também de criado, isto é, de pessoa subserviente a
outrem, não lhe poderiam dar nem independência, nem cientificidade, para estudar os índios, em sentido benéfico, e transmitir aos conquistadores as informações
que eles desejavam.
Disse que os malefícios foram praticados a partir de 22 de abril de 1500;
e ainda não cessaram, mas acredito que cessarão, na medida em que se integrarem
à comunidade nacional , deixando de ser Índios e, pois, de serem problemas; acredito que cessarão na medida em que Tribunais, como o nosso, se afirmem na preocupação do controle da legalidade dos atos, não só do Executivo, mas também do
Legislativo, este, aliás, aqui brilhantemente representado pelos ilustres impetrantes
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dos habeas corpus que estamos a examinar. Não me preocupa se são da Oposição
ou do Governo. Vejo neles, impetrantes, representantes do povo no Congresso
Nacional e isto é o que me parece altamente relevante. Pois não lhes faria a injúria
de supor que se prevalecessem de um caso como este para aviltar as relações entre
a Oposição e o Governo. Nem é isto o que está em causa. Em causa e em julgamento estão os direitos e as garantias individuais, tema supra-estatal sobre o qual
já falaram os meus eminentes antecessores, com o costumeiro bilho. Deu-se aqui
enfoque civilista à tutela e ao regime tutelar, tendo em vista o disposto no art.
6?, inciso III, e, também, no parágrafo único do Código Civil, que dizem relativamente incapazes os silvícolas, sujeitos a um regime tutelar, estabelecido em leis
especiais, que cessará à medida que se forem adaptando.
Em primeiro lugar, a crítica que pude colher nos estudiosos do assunto,
inclusive no próprio Clóvis Beviláqua, autor do projeto, é a de que ele não incluíra
lá nenhuma disposição relativa a indígena, como também, já antes dele, Teixeira
de Freitas, no corpo da sua Consolidação das Leis Civis, nenhuma referência fizera. Apenas em comentário de pé de página, ao art. 11 dessa Consolidação, esclareceu Teixeira de Freitas que os índios se equiparavam aos menores, porque sujeitos
ao Juiz de órfãos. Tão-só por essa razão, de ordem processual, é que entendeu de
lhes dar tal equiparação, não na Consolidação mesma, mas em nota explicativa. O
grande Clóvis assinalou que o seu projeto não destacava os índios entre os incapazes , não continha esse dispositivo, introduzido no Senado Federal por proposta de
Muniz Freira, que ostentava tantas inconveniências - entre elas a de não incluir
todos os índios - que foi retificada na Câmara, para abranger, não somente os do
interior, como constava da emenda, mas também os do litoral, que eram numerosos e aguerridos. O Relator, Deputado Pires de Carvalho, insurgiu-se contra a
emenda justamente porque ela criava um regime tutelar inadmissível. De qualquer
sorte, porém, não somente Clóvis, mas Caio Mário da Silva Pereira, mais recentemente, nas suas Instituições, faz referência clara de que a reforma do Código Civil
não deverá contemplar nenhuma disposição a respeito de silvícola, porque serão
deferidas às leis especiais.
Falou-se, e o anotei, que o instituto da tutela, tal como concebido no Código Civil, é o que deveria estar presente aqui, para guiar este julgamento. Com a
devida vênia daqueles que assim ensinaram, entendo que não devo colher esta
lição. A tutela e o regime tutelar não são privativos do Direito de Família; são
também do Direito Público Internacional, pois na Carta das Nações Unidas os
povos desenvolvidos se arrogam o direito de tutelar os menos desenvolvidos ou os
subdesenvolvidos.
Ora, o instituto da tutela, essa mistura, esse hibridismo, que se colocou no
Estatuto do fndio, mesmo com remissão ao Código Civil, desnatura o seu caráter
privatista e embora não conhecido do Direito Administrativo, em verdade, a publiciza, como acentuou, aliás, o eminente Ministro Antônio de Pádua. Mas, nem o
Estatuto, nem o Código Civil vedam àquele de quem se diz ser relativamente incapaz de usufruir do direito primário de liberdade de locomoção, que não se refere
somente aos cidadãos, como aqui também ouvi, confundindo-se direitos individuais com os políticos ·ou civis, estes, sim, direitos do cidadaõ. Há índios que não
são cidadãos, há cidadãos que ainda são índios e há cidadãos que não são índios.
Não há confundir o nacional com o cidadão. O cidadão é aquele capaz de direitos
políticos e civis, de votar e ser votado, por exemplo, e há índios assim. Há poucos
dias li na revista ..Veja" que o índio Tukano, este que se deslocou para Rotterdam' e lá se encontra, é eleitor, é cidadão, mas vive entre os seus. Há coisas estarrecedoras. Se mais não houvesse feito este julgamento, em benefício da Comunidade Indígena Brasileira, sem nenhuma dúvida, a análise do que se contém no
Estatuto do fndio ' constitui , indiretamente, um dos maiores benefícios desta,
causa, que não é dele, do Cacique Juruna, nem do seu povo, mas, em verdade, e
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uma causa do Homem, porque serve para a defesa de direitos fundamentais da
pessoa humana.
O Estatuto do fndio, contraditoriamente, no seu art. l?, estabelece:
"Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das ·
comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura
e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional."
A contradição, Srs. Ministros, é evidente: - como preservar sua cultura, se
integrá-los à comunhão nacional é fazê-los renunciar a ela?
Essa é a crítica que posso e devo fazer tanto aos legisladores como aos
membros do Poder Executivo, porque esta é a missão, no exercício do "judicial
control", de qualquer juiz, especialmente num Tribunal como o nosso, de dar a
dimensão , aos seus julgados, de que já falava HAMILTON, no Federalista, quando
demonstrou a prevalência do Poder Judiciário , pela qual lutamos, aqui e agora, e
haveremos, mercê de Deus, de lutar sempre. Isto não significa que o Poder Judiciário se sobreponha ao Executivo , ou queira substituir-se ao Legislativo. Não.
Quando ele examina o ato do Poder Legislativo , a lei, o faz para referi-la à Constituição e verificar se os mandatários do povo, no exercício da função por ele
delegada , cumpriram o que está na Constituição mesma, porque o Estatuto Fundamental do Cidadão - a Constituição - é que delimita, como sabemos, a missão
do legislador; e isso só o Judiciário pode dizer. E o estamos dizendo, aqui e agora,
escalpelando - perdoem-me o vocábulo e a imagem infeliz - este Estatuto do fndio.
E quanto ao Executivo, esse mesmo controle judicial lembra o que está
escrito no parágrafo único do art. 1?, assegurando ao índio a proteção das leis do
País, "nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros". Nenhuma
preocupação, pois, em restringir ao cidadão.
Encontrei uma situação interessantíssima no art. 37 do Estatuto:
"Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas
para a defesa dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a
assistência do Ministério Público Federal ou do órgão de proteção
ao índio."
Assim, os grupos tribais, isto é, tribos inteiras, têm capacidade e legitimação para irem a juízo, assistidos pelo Ministério Público. Mas, ocorre que nenhuma
tribo jamais poderia comparecer a Tribunal algum , senão representados pelos seus
caciques, que são os seus chefes e, por conseqüência, seus representantes naturais.
Entretanto , se qualquer desses caciques pretender litigar por seus direitos individuais não o deixam fazê-lo sem a assistência do tutor, porque relativamente incapaz.
Tais contradições tomam absolutamente imprestável, por todos os títulos,
quer nas suas intenções, quer nos seus objetivos, o Estatuto do ÍÍldio, a demandar, com urgência, dos eminentes legisladores uma providência no sentido de atualizá-lo, melhorá-lo ou mesmo revogá-lo pura e simplesmente, substituindo~ por
outro.
Por outro lado , Sr. Presidente, examinando e criticando esse tipo de representação, que se encontra no Estatuto, examinando e mostrando que não há
qualquer restrição , segundo me parece, quer na lei civil, quer na estatutária, a que
o índio possa livremente circular, não somente no Território Nacional, mas também fora dele, porque não estaria equiparado aos cidadãos, mas aos menores. Ora,
os índios, no Brasil, segundo definição do próprio Estatuto , ou são não-integrados, ou em vias de integração, ou integrados - e já não são índios. O eminente
Ministro José Cândido de Carvalho, com a competência que llie é peculiar, seguido
por outros eminentes Ministros, na mesma esteira, inclusive, o douto Ministro
Pádua Ribeiro, já afirmou que nem este habeas corpus seria meio idôneo para
suprir o consentimento, nem ele o teria feito, para livrar-se da tutela que sobre ele
pende.
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Entendo, com a devida vênia ...
O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: - Como fui citado
nominalmente e V. Exa. fez uma afirmação que não corresponde ao meu voto ,
gostaria de esclarecer que sustentei o aspecto de que o índio Juruna teria dois
caminhos para vir ao Judiciário: o do suprimento de consentimento, para pedir a
nomeação de curador, e admitir o habeas corpus, apenas que, ao examiná-lo, limitei o exame do suprimento de consentimento à hipótese de ilegalidade ou de
abuso de poder ; portanto eu não neguei a possibilidade do habeas corpus, data
venia.

O SR. MINISTRO WASHINGTON BOLIVAR DE BRITO: - Peço escusas
ao eminente Ministro Pádua Ribeiro se interpretei mal sua afirmativa, já agora
corrigida, no tocante ao que ele disse, mas, ainda assim, não em relação ao meu
convencimento; porque S. Exa. deu dois enfoques: um, de ordem civilista quanto
à pessoa relativamente incapaz - e essa é a conseqüência da tutela e tudo o mais
que por aí veio - e o outro, o do direito público, a presunção de legalidade dos
atos administrativos e a restrição de direitos, inclusive à liberdade, que a tutela
implicaria. Com a devida vênia, a resposta se encontra na Constituição mesma.
Enquanto se está a pretender integrar a capacidade do indivíduo ou tomá-lo cidadão, para que possa reclamar seus direitos, - diz a Constituição, no capítulo dos
direitos e garantias individuais:
"Art. 153: - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à
vida, à liberdade, à segurança e à propriedade".
Como se vê, o texto se refere "aos brasileiros". Dúvida não pode haver de
que os índios são brasileiros, quer porque a Lei Fundamental afirma que são brasileiros, natos ou nascidos em nosso território, quer porque o seu Estatuto diz que
lhes são aplicáveis as normas dos arts. 145 e 146 da Constituição, relativas à nacionalidade e à cidadania (art. 5? da Lei n? 6.001, de 19.12.73).
O alcance da norma, portanto, não se há de medir pela capacidade dos seus
destinatários, que são todos os brasileiros , nem se destina, apenas, aos cidadãos,
como se pretende restringir aqui.
Leio o ·§ 20, para recordá-lo:
"Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder."
"Alguém" significa alguma pessoa. Não se há de duvidar que o índio não
somente é alguém, como também que é brasileiro; por conseqüência, também a
ele se destina a norma constitucional.
·
O SR. MINISTRO LAURO LEITÃO: - Realmente, o art. 153 da Constituição se refere a todas as pessoas, tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros.
Aí é o reconhecimento dos direitos individuais, aqueles chamados direitos naturais. Em outra parte é que se cuida do direito político. Todos são iguais perante a
lei, diz o parágrafo seguinte. É igualdade jurídica, que significa que devem ser tratados igualmente situações iguais e desigualmente situações desiguais, porque dar
tratamento igual a partes desiguais seria consagrar-se a injustiça. O silvícola tem
um tratamento especial.
O SR. MINISTRO WASHINGTON BOLIVAR DE BRITO: - Agradeço o
aparte de V. Exa., que, como sempre, enriquece o descolorido do que acabo de
afirmar. Mas apenas reafirma o meu entendimento de que há uns chamados iguais
e outros, infelizmente, menos iguais, diante da lei e, ao que se pretende, diante da
própria Constituição.
·
É certo que as pessoas nascem livres e iguais; é certo, entretanto, que elas
se desigualam, mas também não é menos certo que compete ao Juiz, como já
ensinava Ruy Barbosa, tratar desigualmente os desiguais, para igualá-los. Para fazer
isto, ou com esta pretensão, aí está o Estatuto do (ndio, pretensão que a lei não
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cumpre, por contraditória, nem as boas intenções dos dirigentes, se ultrapassam os
seus poderes.
Disse-se, quanto à tutela, que seria necessária a condução do índio Juruna ,
do Cacique do seu povo , para fora do Território Nacional, por alguém que fosse
o tutor, digamos assim. Mas, não é preciso que se mande ninguém daqui. Quem é
o tutor do índio? Diz a lei que é a União. Essa tutela - e aí está a diferença essencial dela , quanto à tutela do direito civil - não é exercida por pessoa física , mas
jurídica. A União dela se incumbe através de uma Fundação, que , na verdade , é
uma autarquia, como acabei de demonstrar, na parte primeira do meu voto. E se
é tutela que incumbe à União, nada impediria e tudo aconselha que os nossos
diplomatas no exterior, por designação expressa, assistam ao índio Juruna, quer
no Congresso, se ainda tiver tempo de lá ir, ou fora dele, onde quer, enfim, que se
desloque, sob a proteção da Bandeira Brasileira.
Sr. Presidente, escuso-me por estar me alongando tanto, mas achei que
devia analisar estes pontos: o Código Civil, que não proíbe e o Estatuto, que também não proibe e até colide com seus próprios propósitos. Agora analisemos, ten·
do em vista que foi lembrada, e também li, a Convenção n? 107, pelo eminente
Ministro Miguel Ferrante, uma das culturas jurídicas e de grande sensibilidade
desta Casa, rememorando que ela foi promulgada pelo Decreto n? 58.824, de 14
de julho de 1966. Nos próprios considerando dessa Convenção Internacional se
consubstancia mais uma demonstração da ilegalidade da coação:
''Considerando que a declaração de Filadélfia afirma que todos os
seres humanos têm direito de buscar o progresso material e o desen·
volvimento espiritual, dentro da liberdade e dignidade e com segurança econômica e oportunidades iguais ••• "
Iguais oportunidades que não estão sendo concedidas ao Cacique Juruna e
foram dadas , por exemplo, ao Cacique Aritana, que se deslocou para o México e aí vai um reparo às informações, onde se diz que, por não conhecer qualquer dos
três idiomas de trabalho, seria inconveniente a ida do Cacique Juruna. Ao que sei
o Cacique Aritana , apesar de sua grande inteligência, ainda não atingiu este nível
cultural. Devo confessar que eu mesmo não o atingi. Não falo alemão, mal enten·
do o inglês e o espanhol, como o brasileiro comum, entendo bem e falo mal. Mas
isso não me obstou , por exemplo, de representar o Brasil, em 1969, para orgulho
meu e acredito que sem desdoiro, na União Internacional de Telecomunicações,
em Genebra. Isso vai dito apenas en passant, para demonstrar que o argumento
prova demais. E prova contra, porque precisamente não só a mesma FUNAI concedeu a outros Caciques a assistência que nega a este, desigualando-os, ilegalmente, inconstitucionalmente, verifiquei, por dois meios de divulgação, a revista "Veja" e o "Jornal da Globo", que o índio Tukano - e agora já é um terceiro - se
apresentou ao Tribunal Bertrand Russell, dele ninguém riu, não era nenhuma
avis rara, compareceu tá como gente, como pessoa, sem restrição, como sem restrição , se ainda puder comparecer, deverá ir o Cacique Juruna. Lá estavam representantes de vários países. Refiro-me a representantes tribais de vários países. Falaram , inclusive, pelo que ouvi , do tratamento discriminatório que se dispensava e
ainda se dispensa na maior nação democrática da terra, os Estados Unidos da
América do Norte . Nem por isso os Estados Unidos se abalaram, como não se
abalará a Nação Brasileira se porventura o índio depuser sobre eventuais maus-tratos que estariam sendo ou foram ministrados a membros de sua tribo. De qualquer
sorte , porém , não me preocupa - pois isto é um aspecto muito pequeno - diante
do direito de locomoção , se ele o usará para comparecer a um Tribunal que o
Governo não reconhece, o Tribunal Bertrand Russell, nome de urna das maiores
personalidades que o mundo já conheceu, que não é um tribunal qualquer, mas
um tribunal moral, como de resto todos os Tribunais, porque já Ruy Barbosa
acentuava que a autoridade dos juízes é moral. Nenhum de nós tem aqui condições de impor a execução de seus julgados. Parece incrível que votando contra
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interesses do Executivo, a ele tenhamos de requisitar os meios para que cumpra as
nossas decisões. É este o primado do Direito. Esta é a grandeza dos Tribunais,
precisamente por ser um poder desarmado, no sentido de não ter à sua disposição arma alguma, senão o Direito, para fazê-lo prevalecer sobre aqueles que dispõem das armas, da força e do poder.
A mesma Convenção diz, no art. 2«?:
" l . Competirá principalmente aos governos pôr em prática programas coordenados e sistemáticos com vistas à proteçã~das populações interessadas e sua integração progressiva na vida dos respectivos
países.
2. Tais programas compreenderão medidas para:
a) permitir que as referidas populações se beneficiem, em condições
de igualdade, dos direitos e possibilidades que a legislação nacional
assegura aos demais elementos da população ;
b) promover o desenvolvimento social, econômico e cultural das
referidas populações,, assim como a melhoria de seu padrão de vida;
c) criar possibilidades de integração nacional , com exclusão de toda
medida destinada à assimilação artifical dessas populações.
3. Esses programas terão essencialmente por objetivo o desenvolvimento da dignidade, da utilidade social e da iniciativa do indivíduo.
4. Será excluído à força ou à coerção com o objetivo de integrar as
populações interessadas na comunidade nacional."
Não obstante tratar-se aqui do que chama de "populações interessadas" - e
as populações interessadas são precisamente as populações indígenas dos países
signatários do Pacto - consignou ela, expressamente, que se deve respeitar a
dignidade e se propiciar a iniciativa do indivíduo , os indivíduos das comunidades
tribais.
"Essas medidas especiais" - continuo lendo o art. 3?, n? 3 - " de proteção
não deverão importar em qualquer prejuízo para o gozo, sem discriminação, da
generalidade dos direitos inerentes à qualidade do cidadão."
Porque é dito "à qualidade do cidadão", não se há de entender que, pelo
fato de o Brasil ter aderido a esse Pacto, somente ao cidadão se restrinja. Evidentemente não, pois a Constituição Brasileira, não obstante distinguir entre nacional
e cidadão, concedeu a todos os brasileiros, entre os quais os índios, a sua proteção.
E mais, Srs. Ministros, o art. 5?, da aludida Convenção, diz o seguinte:
"Na aplicação das disposições da presente convenção relativa à proteção e integração das populações interessadas, os governos deverão:
a) procurar a colaboração dessas populações de seus representantes;
b) proporcionar a essas populações a possibilidade de exercer plena·
mente seu espírito de iniciativa;
c) incentivar por todos os meios possíveis, entre as referidas populações, o desenvolvimento das liberdades cívicas e o estabelecimento
de .órgãos eletivos ou a participação em entidades dessa natureza."
Não me parece que esteja em causa, portanto, o Tribunal Bertrand Russell,
sediado na Inglaterra, que se dedica à missão nobilíssima de propiciar a defesa dos
direitos da pessoa humana, seja de que país for.
Já se demonstrou a ilegalidade da coação partindo do Código Civil, analisando-se o Estatuto do Índio e as obrigações internacionais do Brasil, que firmou
a Convenção n? 107, em Genebra; já se demonstrou que nada impede, e tudo
aconselha, que este Tribunal deva conceder a ordem irnpetrada: quanto à ilegalidade, porque os dirigentes da Fundação estariam a exercer a tutela em sentido
contrário aos benefícios e direitos do seu tutelado; e quanto ao abuso de poder,
porque a autoridade apontada como coatora, o Sr. Ministro do Interior, encampou a decisão daqueles dirigentes, ou ele próprio tomou a deliberação de impedir
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a ·viagem do Paciente, assumindo o exercício da tutela, que é da FUNAI, pelo seu
dirigente.
Por estas considerações, tendo em vista o disposto na Constituição, que não
restringe , como se pretendeu, apenas aos cidadãos a fruição dos direitos, entre os
quais o direito de viajar e não somente o de locomover-se internamente, pois o direito de viajar é parte da liberdade, segundo julgado· da Corte Suprema dos Estados Unidos, referido por ANDREW WEINBERGER no livro "LIBERDADE E
GARANTIAS", o caso KENT v. DULLES, na defesa de direitos como este; defesa
que se destina a atravessar os tempos, pois esta é uma decisão histórica, não para
o Tribunal Federal de Recursos, mas para a Nação Brasileira.
Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, para arrematar, partindo
do mínimo para o máximo, desde o privatista, o Código Civil, ao início do publicista, o Estatuto do Índio, do Direito Público Interno e Externo, à própria Constituição e às Convenções Internacionais a que a Nação se obrigou, desaguamos na
Declaração Universal dos Direitos do Homem onde se lê que "todo homem tem
o direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um
Tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres" (Artigo
X). E onde também se estabeleceu que todo homem (também aí sem restrição, e
não somente o capaz) todo homem, toda pessoa "tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. Todo homem tem direito a sair de qualquer país inclusive o próprio, e a ele regressar" (Artigo XIII).
Sr. Presidente, vejo, com tristeza, que o Brasil está cheio de problemas com
os seus nacionais, inclusive os índios, tratados, até hoje, ao que parece, como vencidos. E eu os conheço, como no poema de igual denominação, de PEREIRA DA
SILVA, em ºALTA NOITE":
"Sim! eu conheço todos os Vencidos.
Passam por nós como despercebidos
De tudo que interessa ou que fascina.
São seres de alma em crise e corpo em ruína.
Sim! eu conheço todos os Vencidos.
Seus ares humilhados e ofendidos
Dizem demais o que padecem sós.
Olham de um modo estranho para nós
E é toda a gente desesperançada·,
Vinda de um nada para um outro nada.
Sim! eu conheço todos os Vencidos.
São os homens de gestos combalidos
Que após longa existência delusória,
Na qual lutaram sempre sem vitória,
Acabam lamentando intimamente
O seu passado como o seu presente.
Sim! eu conheço todos os Vencidos.
Qs que tiveram sonhos desmedidos,
Ansias de heróis, de gênios ou de Santos,
Mas que sofreram tais desdéns e tantos
Que acabaram nos coutos dos bandidos
Ou nos abrigos para os indigentes
Ou nos refúgios para os penitentes
Ou nas prisões de onde não voltam mais
Ou nos Hospícios ou nos Hospitais ...
Sim! Eu conheço todos os Vencidos!"
Srs. Ministros, a Nação espera que, pelo menos hoje e pelo menos aqui, os
vencidos sejam vencedores.
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ANEX02

TRIBUNAL BERTRAND RUSSELL
Este tribunal é uma tragédia e urna maravilha. À diferença do que tem
ocorrido em outras partes do mundo em circunstâncias similares, grande quantidade de povos indígenas das Américas tem sobrevivido, guardado e desenvolvido
sua identidade cultural, apesar das incessantes tentativas de aniquilação de que
tem sido vítima. Os que supunham o desaparecimento dos índios da face da terra,
assistem hoje à deslumbrante realidade de sua multiplicação e à persistência de suas
culturas. Podemos estar seguros de que no futuro haverá na América mais índios
que agora, e que seus verdadeiros rostos não se apagarão jamais.
Temos escutado vozes que expressam a vitalidade e a capacidade de resistência destes povos e que falam de suas culturas, que são mais antigas do que a de
muitos povos europeus. Contra eles se tem feito o que talvez tenha sido a pior
perseguição da História humana: nos referimos às guerras da conquista; ao contágio fatal das enfermidades levadas pelos invasores europeus à América, o que os
índios desconheciam; à escravidão e ao trabalho forçado; à incorporação violenta
ao sistema colonial mercantilista, que era incompatível com sua organização de
produção comunitária, com sua maneira de viver e com sua autodeterminação, e à
proibição de suas religiões e suas línguas.
O programa de destruição cultural da população indígena das Américas não
terminou quando se declararam independentes vários países do continente, e sim,
tomou novas formas. Desde então, os mecanismos de colonialismo interno se consolidam cada vez mais, dedicando-se com a maior crueldade à desintegração das
comunidades indígenas. Assim, chegamos a uma intensificação da agressão, dirigida por grupos locais e governamentais que exercem seu domínio ao serviço das
necessidades do mercado mundial e dos centros transnacionais de poder.
Nos países onde os povos indígenas formam a maioria, o caráter artificial
dos estados que não expressam a realidade étnico-cultural de seus povos demonstra-se cada dia mais evidente. Hoje em dia, os indígenas questionam essa situação
falsa e buscam uma transformação radical. Ao mesmo tempo, nos países onde os
índios são êomo ilhas no oceano de uma cultura alheia, os governos lhes negam o
direito de serem eles mesmos e de o contihuarem sendo. Na prática, reduzem-nos
à condição de matéria-prima que serve para outros. Vários casos submetidos à
consideração deste IV Tribunal Russell têm evidenciado com forte eloqüência o
caráter desp6tico e usupador dos órgãos governamentais, teoricamente destinados
à proteção da população indígena e de salvaguarda de seus direitos.
Podemos afirmar que enfrentamos alguns casos concretos de genocídio :
assassinatos em massa da população indígena, arrasamento de suas áreas de cultivo
e expulsão de seus territórios históricos; destruição de suas riquezas naturais;
superexploração de sua mão-de-obra e violação dos fundamentos espirituais de
suas culturas, em que tanto a terra como as pessoas são sagradas.
Os testemunhos, tanto orais, como escritos, que as vítimas têm apresentado
ante este Tribunal, dão fé de tragédias e de crimes inimagináveis. Também nos
têm impressionado, ao longo das sessões, a invencíwl determinação que anima os
povos que não impõem aos demais o seu modo de ·vida, e apenas exigem respeito
ao seu direito à singularidade num mundo pluralista. Observamos o levante universal das nações oprimidas, e a sua crescente exigência de autonomia. Objetivam terminar com a alienação imposta e recuperar sua identidade cultural. Estruturas gowmamentais centralizadoras estão experimentando uma crise, especialmente nos
países que contêm diferentes nacionalidades e grupos étnicos. Esta situação coincide, na América, .com o naufrágio de um conceito de civilização. euro-central,
segundo a qual os civilizados são os que atuam como os europeus, que pretendem
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ser os portadores da chamada cultura "ocidental". Este Tribunal irá servir como
um fórum de testemunhos contra a opressão de etnocídio e como a expressão
livre da vontade de luta contra as forças que continuam aniquilando as culturas
mais antigas da América.
Contra a máquina universal de exploração econômica e de castração cultural, os índios da América oferecem seu lastimado, porém invicto perfil civilizador.
Eles têm conservado e enriquecido cosmovisões e 'modelos de comunidades antigas, não fundadas sobre a cobiça, e sim, sobre a reciprocidade. Eles reivindicam a
identidade entre natureza e cultura, e nos oferecem as imprescindíveis chaves da
plenitude humana .
Para encontrar uma resposta à questão de um Estado ter violado um artigo
ou vários artigos de um Tratado, é preciso saber se o Estado referido ratificou esse
Tratado.
J! o caso de que, em princípio, os Estados somente estão oomprometidos a
um Tratado se o ratificaram. Sem impedimento, os membros do Júri tomam
partido pela opinião de grande número de destacados autores internacionais quanto aos direitos humanos. Com isso, especialmente os tratados sobre os direitos
humanos e o direito de autodeterminação dos povos são resultados de critérios
de justiça, que estão geralmente aceitos. Por causa disso, os membros do Júri são
de opinião que nos casos em que Estados não tenham ratificado um determinado
Tratado, ainda assim estão comprometidos com estes Tratados, considerando o
direito consuetudinário internacional.

DEFINIÇÃO DE NOÇÕES LEGAIS
1 - Autodeterminação
a) A autodeterminação é definida como o direito de um povo a "determinar sem interferência externa seu regime político e alcançar seu desenvolvimento
econômico, social e cultural" (Declaração dos Princípios da Lei Internacional
relativo às relações entre os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas).
b) Para estar titulado do direito de autodeterminação, um grupo deve possuir um povo, que se define como "um grupo de pessoas vivendo num pafs ou
localidade determinada, tendo raça, religião, língua e tradições próprias, unidos
pela identid~de de raça, religião, língua e tradição num sentimento de solidariedade, ·com o objetivo de preservar suas tradições, mantendo suas formas de trabalho,
assegurando a instrução e criação de seus filhos de acordo com o espírito e a tradição da raça e prestando assistência e ajuda mútua" (Corte Internacional de Justiça, 1970, caso greco-búlgaro).

2 - Genocídio
Genocídio significa um ato cometido com a intenção de destruir em parte
ou totalmente, um grupo nacional étnico, racial ou religioso.

3 - Etnocídio
Etnocídio significa que a uma minoria étnica ou religiosa ou a uma pessoa
pertencente à dita minoria, lhe tenha sido negado o direito de desfrutar sua própria
cultura em união rom outros membros do grupo; de professar e praticar sua própria religião ou usar sua própria língua.

4 - Direitos humanos
Os "direitos humanos" não têm definição precisa. Por outro lado , a con·
cepção de direitos humanos como está indicado na Declaração Internacional dos
Direitos Humanos têm um fundo razoável de certeza.
Algumas destas disposições constituem princípios gerais de lei, e apresentam considerações elementares de humanidade. A Declaração Universal dos Direi-

274

tos Humanos deve ser considerada como um critério comum de objetivos a serem
concretizados para todos os povos e nações, de modo que cada indivíduo e cada
setor da sociedade se esforçará por promover o ensino e a educação, o respeito
pelos direitos e liberdades como está mencionado na Declaração Universal, sem
distinção de nenhuma classe, tais como raça, ror, sexo, língua, religião, opiniões
políticas e outras, origem nacional e social, propriedade , nascimento e outra condição .
O CASO DO RIO NEGRO (BRASIL)
Acusador : Márcio Sousa
Acusado : Ordem Salesiana e seu bispo D. Miguel F . Alagna
Localização : Rio Negro e tributários, Amazônia, Brasil
Resumo de Provas:
Apropriação ilegal e registro em nome da Missão Salesiana das terras pertencentes tradicionalmente aos indígenas Aruak e Tucano do Rio Negro, o que
trouxe como conseqüência a transformação dum número de povos com suas línguas e culturas próprias, possuidores de um vastíssimo território , numa massa
marginalizada de camponeses sem-terra , submetidos às piores condições de penúria. Destribalização radical dos povos indígenas do Rio Negro pela ruptura intencional de sua organização social, baseada em clãs locais e exogâmicos, mediante a
desintegração da fam11ia tradicional, através da dispersão em unidades menores
ajustadas a um modelo religioso cristão.
Instalação de um sistema educativo autoritário que separa os filhos dos pais
para interná-los em colégios, argumentando que se trata de abrir-lhes perspectivas
de ascenção na sociedade nacional. Com isso, os jovens ficam inaptos para a vida
em seu povo , e as jovens são destinadas ao serviço doméstico e caem na prostitui·
ção. Deste modo , a Ordem Salesiana obtém ajuda abundante do governo brasileiro
e das instituições internacionais de assistência aos indígenas para manter uma instituição que utiliza em proveito próprio os meios disponíveis que deveriam desti·
nar-se a satisfazer as carências dos indígenas do Rio Negro.
Conclusões:
Nós, os membros do IV Tribunal Russell, declaramos que as seguintes dis·
posições da legislação nacional e internacional têm sido violadas :
- A Convenção para a Prevenção e a Sanção do Delito de Genocídio; pela
destruição das bases físicas de subsistência e sobrevivência dos povos indígenas
do Rio Negro ;
- O ILO Convênio 107, artigo XII , e a Declaração Universal de Direitos
Humanos, artigos 12 e 13; por etnocídio, como provam os esforços sistemáticos
e ininterruptos para desintegrar a cultura, proibir o s costumes e tradições e impedir o uso de suas próprias línguas;
- A Convenção Internacional Sobre a Elimináção de Todas as formas de
discriminação racial ; e a Declaração Universal dos Direitos Humanos; pela violação
do princípio de não discriminação, negando abertamente e anulando na prática os
direitos dos povos indígenas por motivos raciais e pela imposição de uma política
de integração que nega suas possibilidades de sobrevivência como povos;
- Constituição da República Federal do Brasil, artigo 198, Estatuto do
índio ; ao registrar em nome da Ordem Salesiana terras que pertencem aos indígenas e por atuar de forma etnocida.
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O CASO MANGUEIRINHA (BRASIL)
Acusador: Wilrnar Rocha D'Angelis, coordenador do CIMI-Sul (Conselho lndigenista Missionário, Região Sul)
Acusados: FUNAI (Fundação Nacional do Indio) , Slaviero & Filhos S/A, Eletrosul, Governo do Estado do Paraná, Brasil
Localização: Posto Indígena Mangueirinha, Paraná, Brasil
Resumo de Provas:
Mediante um acordo ilegal e inconstitucional firmado em 12 de maio de
1949 entre o governo do estado do Paraná e o governo federal, as tribos Kaingang
e Mbya-Guarani do Posto Indígena de Mangueirinha foram despojados de 8.97 5
hectares de terra, quer dizer, mais da metade do seu território. Posteriormente, os
termos deste acordo tampouco foram respeitados: as terras da reserva não foram
titulad~ a favor dos índios e as terras que lhes foram despojadas, consideradas
"excedentes", não foram adjucadas a colonos ou imigrantes, segundo estabelecia o
acordo. ·
As terras foram entregues a empresas particulares, estando atualmente em
posse de Slaviero & Filhos S/ A, que pretende arrasar entre 120 mil e 170 mil espécimes de araucária brasiliensis, árvore que produz o pinhão, que é a base da alimentação dos Kaingang e Guarani. Por outra parte, a FUNAI estabeleceu uma
serraria em Mangueirinha, que também está destruindo árvores da espécie araucária brasiliensis. Os lucros desta serraria beneficiam ilegalmente aos funcionários da
FUNAI. Desta forma, uma reserva florestal única, que constitui o meio tradicional
de vida dos Kaingang e dos Gurani de Mangueirinha está ameaçado de extinção.
Outra parte do território da Reserva está sendo inundada pela represa que
se constrói para alimentar a hidroelétrica da empresa Eletrosul. Em futuro imediato, outra hidroelétrica será construída nas imediações, com o conseqüente perigo
de transtornar ainda mais as vidas dos Kaingang e Guarani.
Existem condições jurídicas para que as terras arrebatadas aos Kaingang e
Guarani, de Mangueirinha, lhes sejam devolvidas por via legal. Contudo a demanda
neste sentido recebeu uma primeira sentença negativa e está agora no Tribunal
Superior de Recursos. A situação no Posto Indígena de Mangueirinha está cada
vez mais tensa; o assassinato do chefe Ângelo Kretã, em condições não esclarecidas, tem contribuído para agravar o conflito.
Conclusões:
O Caso Mangueirinha exemplifica as .condições de vida e os problemas que
enfrentam hoje em dia os povos índios. do sul do Brasil. A informação apresentada demonstra que o despojamento de terras da reserva e a exploração de seus recursos naturais em benefício da burocracia e interesses particulares alheios aos
povos indígenas, são usuais no sul do Brasil e estão ameaçando seriamente a integridade dos grupos indígenas que sobrevivem nesta região. A ação do governo brasileiro tende a despojar sistematicamente as sociedades índias de seus recursos básicos que são indispensáveis para garantir sua existência, em termos biológicos, e
como sociedades com uma forma de vida distinta e uma cultura própria.
· O despojo de terras é a ação mais perigosa e está sendo realizada até em
casos em que o próprio governo brasileiro havia reservado formalmente os territórios indígenas; trata-se de um claro retrocesso em termos da própria política indigenista no Brasil.
A constante falta de uma resposta adequada no que se refere às práticas
jurídicas que deveriam atender às sociedades índias restringe as possibilidades de
resolver legalmente os problemas e coloca a população indígena ante a ameaça
iminente do seu desaparecimento histórico. Estes feitos constituem uma ação
etnocida e genocida levada a cabo de forma sistemática.
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Nós, os membros do IV Tribunal Russell, declaramos que o governo do
Brasil, ao permitir a destruição de florestas e executar projetos hidroelétricos em
condições incompatíveis com o respeito que merece a vida e os direitos do grupo
indígena Kaingang, tem violado:
- A Constituição da República Federativa do Brasil de 18.09.46, artigo
216;
- Artigo 198 da mesma Constituição, emenda constitucional n? 1, de
11.10.69 ;
- O Estatuto do Índio; artigo 2 (parágrafos 3 e 4), artigo 18 (parágrafo 1),
artigos 22, 23 e 24 (parágrafo 1) e artigo 47;
- Convenção Para a Prevenção e a Sanção do Delito de Genocídio, artigo 2
(letra "c"), e artigos 1 e 3;
- O ILO Convênio 107, artigos 11 e 12;
- Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, artigos 2 e 5;
- A Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 17 (parágrafo 1) e
22;
- Resolução 1803 (XVII) da Assembléia Geral de 14 de dezembro de
1962, intitulada "Soberania Permanente Sobre os Recursos Naturais".
(BRASIL)
O CASO DOS NAMIUKWARA
,.
Acusador: Vincent Carelli (de parte da Comissão de Defesa do Povo Nambikwara).
Acusados: O Governo brasileiro (Ministério do Interior), a FUNAI (Fundação
Nacional do Índio) , o Governo do Mato Grosso, Ministério dos Transportes e o
Banco Mundial
Localização: Vale do Guaporé, ao noroeste do Estado de Rondônia
Resumo de provas:
Se tem descrito a expropriação sistemática das terras do povo Nambikwara
e a invasão deliberada de seu território pela construção de uma estrada principal,
projetada cotri' a finalidade de acelerar o processo de ocupação. As acusações estão
dirigidas especificamente contra os atos das seguintes autoridades:
- O governo brasileiro, através do Ministério do Interior e a FUNAI, por
seus contínuos e ilegais estímulos à colonização em terras indígenas e por sua
omissão na proteção dos direitos dos índios.
- A FUNAI, pela emissão de atestados negativos que desmentem falsamente a existência de indígenas na zona e por estimular empresas privadas a aproveitarem-se de incentivos fiscais favoráveis ao empreendimento de projetos agrícolas
em áreas indígenas.
- O Estado de Mato Grosso, pela venda ilegal de terras.
- A FUNAI, por transladar à força os indígenas de suas terras férteis à terras pobres, semidesérticas e desconhecidas.
- O governo brasileiro, por incitar a destruição do ambiente e pôr em
perigo as vidas de seus habitantes, através de projetos de desenvolvimento inadequados e ao uso irresponsável de perigosos herbicidas (o agente laranja, por
exemplo), que estão proibidos no resto do mundo.
- As companhias agrícolas, por impedirem os indígenas de cultivarem as
suas próprias terras.
- A FUNAI, por não oferecer assistência médica adequada à população
indígena.
- A FUNAI, por deixar de indicar deliberadamente a demarcação do território Nambikwara, quebrando assim os preceitos legais.
- O Ministério dos Transportes, por projetar a construção da rodovia
BR-364 e por planificá4a, sem necessidade alguma, através de terras indígenas,
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fomentando assim a eliminação dos indígenas com a introdução de enfermidades.
São projetos que beneficiam apenas um número reduzido de indivíduos e empresas.
- O Banco Mundial, por participar da construção da rodovia BR-364 e por
financiar o projeto; porque, apesar de estar inteiramente consciente dos perigos
que esta obra representa para os ind{genas, deixa de usar sua influência para
garantir medidas protetoras para eles.
Conclusões:
Estes feitos demonstram uma atitude de desinteresse de parte do governo
referente à proteção dos direitos que os indígenas têm aos recursos naturais nos
territórios que ocupam e com ele, favorece a consumação do processo de etnoc ídio.
Este caso viola as seguintes normas:
- A Constituição da República Federal do Brasil e sua emenda n~ 1;
- O Estatuto do fudio , promulgado pela lei 6001 ;
- A Convenção para a Prevenção e a Sanção do Delito de Genocídio, artigo 2 (letra e) , e artigos 1 e 3;
- O ILO Convênio 107 , artigos 11 e 12;
- A Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 17 e 22 ;
- A Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, artigos 2 e 5.
DECLARAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS
O IV Tribunal Russell, realizado em Rotterdã, no ano de 1980, surgiu
como resposta a uma necessidade expressa na Conferência Internacional de Povos
Ind ígenas do Hemisfério Oeste , realizada em Genebra, Suíça, em 1977. A Conferência de Genebra demonstrou que certas Nações e Estados do Hemisfério Ocidental praticam graves violações dos direitos dos povos indígenas. Os povos indígenas
representados na Conferência , recomendaram a formação de um Tribunal para
poder apresentar casos e para escutar testemunhos, como também, para informar
ao mundo a natureza e os efeitos destes abusos.
Temos sido testemunhas das acusações dadas a conhecer ante o IV Tribunal
Russell. Temos escutado a fala de nossos irmãos e irmãs sobre execuções em massa, seqüestros, torturas, violações e assassinatos, cometidos e permitidos pelos
governos das Nações e Estados, com atos políticos de terrorismo e opressão dirigidos contra Povos Indígenas, organizações e Nações. Acreditamos que as acusações
dadas a conhecer ante o Tnbunal p rovam o testemunho mais eloqüente de que as
Nações e Estados têm adotado políticas nacionais de etnocídio e genocídio de
povos ind ígenas, e tais políticas são inaceitáveis para a consciência da humanidado. Nós condenamos o genocídio e etnocídio em todas as suas formas.
Os povos indígenas sofrem os abusos mais atrozes de seus direitos. As Nações e Estados têm adotado políticas nacionais destinadas a negar o direito daqueles povos existirem como povos distintos no mundo , incluindo o direito de praticar sua cultura, de falar sua língua, de possuir pacificamente seu território nacional e seu direito a uma identidade nacional. Em quase todos os casos os povos indígenas sofrem um despojamento ilegítimo de suas terras , através de pol íticas
nacionais destinadas a negar-lhes o direito a suas terras.
As leis municipais de muitas Nações e Estados não promovem justiça aos
povos indígenas.
As acusações e testemunhos dos Povos lnd ígenas neste Tribunal têm afumado que as Nações e Estados não são os único s instrumentos de despojamento e
genocídio. Certas organizações religiosas, especialmente missões de denominações
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cristãs, cooperam com os governos em políticas tendentes a despojar os povos e a
destruir suas linguagens e outros elementos de sua cultura.
Têm sido dadas demonstrações concludentes que tanto os interesses econômicos das classes dirigentes das Nações e Estados como os interesses econômicos das classes dominantes dos países industrializados, representados pelas atividades das corporações transnacionais, têm funcionado como instrumentos para
despojar os povos de suas terras e sua liberdade. Devido ao poder destes intere.sses
econômicos para determinar e influir sobre as políticas nacionais, se tem oprimido
povos inteiros, forçando-os à escravidão econômica das plantações, das minas e
das fábricas dos opressores. Se tem expulsado populações de suas terras natais e as
tem forçado a viver em pobreza e desespero nas margens de seus territórios legítimos, como desterrados em seu próprio país. Aquelas pessoas de nosso povo que
expressam oposição às políticas que criam estas terríveis condições, têm sido
submetidas à repressão brutal, à perseguição e às discriminações, instrumentos
através dos quais se nega aos indígenas seu direito de existirem como povos distintos no mundo.
Nós, os povos indígenas aqui reunidos no IV Tribunal Russell, apelamos
aos povos do mundo que desenvolvam ações para corrigir essas tremendas injustiças. Reafumamos nossa manutenção dos princípios expostos na Declaração dos
Direitos dos Povos Indígenas do Hemisfério Ocidental, adotados pela Conferência
de Genebra de 1977 e exortamos aos povos do mundo para fazer esforços em
apoio aos direitos dos povos indígenas, por sua existência como povos distintos no
mundo e pela condenação do genocídio e do etnocídio.
Mantemos o princípjo de que os povos indígenas têm o direito de existir
como povos distintos, e que têm o direito de possuir seus próprios t_erritó~ios e
autodeterminação soberana. Apelamos aos povos do mundo para afumar junto
conosco que o genocídio e a expropriação dos povos indígenas é tema de justa
preocupação da comunidade mundial e tais assun.tos,implicam um model? el~~o
rado de graves violações dos direitos dos povos md1genas, apesar dos prmc1p1os
estabelecidos por Lei Internacional, e que esta ação deve ser feita pelas organizações mundiais, e especificamente pelas Nações Unidas.
.
Finalmente, apelamos às pessoas de consciência para que demandem junto
conosco o reoonhecimento dos Povos e Nações Indígenas como membros completos da comunidade mundial de nações e povos com direito de representação e
qualidade de membro em organizações mundiais e em particular nas Nações
Unidas.
Nós, os representantes indígenas ao IV Tribunal Internacional Russell
1980, resolvemos o seguinte:
1) GENOCIDIO
Que o Tribunal denuncie a exterminação física que é realizada através da
repressão de líderes indígenas, muitos dos quais têm sido assassinados, torturados,
perseguidos, seqüestrados e exilados.

2) ETNOC(DIO
Que o Tribunal denuncie a campanha de destruição dirigida contra as
Nações Indígenas através da negação de sua cultura, de suas línguas e tra?i.ções
como instrumento de uso dos colonialistas ocidentais em favor das classes d1ngen·
tes de quem são intermediários.
3) CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS
Que o Tribunal denuncie as corporações transnacionais que exploram nossos recursos (minerais, petróleo, bosques, etc ••.), destruindo a ecologia de nossos
territórios e para isso confiam na cumplicidade do governo e seus instrumentos de
repressão.
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4) IMIGRAÇÃO DE RACISTAS BRANCOS
Que o Tribunal denuncie os governos sul-americanos que estão dispostos a
receber os racistas rodesianos em regiões com maioria de população indígena,
como no caso da Bolívia, com a explícita intenção de reformar a dominação ocidental.
5) ESTERILIZAÇÃO
Que o Tribunal denuncie as campanhas de esterilização , direta e indireta,
contra as populações indígenas, com a intenção de impedir seu crescimento numérico , procurando evitar o aumento de seu potencial de luta que ameaçam os interesses econômicos e políticos das sociedades ocidentais.
6) MISSIONÁRIOS
Porque os Povos Indígenas têm suas próprias religiões tradicionais e essas
religiões são atacadas conseqüentemente pelas religiões ocidentais, recomenda-se
que no futuro o Tribunal fique atento com muito cuidado aos programas conduzidos por grupos missionários da Igreja Católica Romana e das Igrejas Protestantes
e Evangélicas por sua cumplicidade evidente nos processos genocidas efetuados
contra os povos indígenas. Não acusamos os missionários que têm mostrado a coragem de ajudar ao nosso povo. Particularmente queríamos pedir ao Tribunal que
imediatamente condene, e no futuro investigue de modo completo as atividades
deste grande perigo comum: The Summer Institute of Linguistics.
7) DEFINIÇÕES E LIMITES
Condenamos todas as Nações-Estados como o Canadá, que tem dividido a
vários dos nossos povos mediante decisões legislativas, através de modos diferentes
de estabelecimento de terras e fronteiras impostas, em violação contínua dos artigos 10 e 12 da "Declaração de Princípios Para a Defesa das Nações Indígenas do
Hemisfério Ocidental, Conferência de Genebra, 1977 ".
Quanto à tragédia do genocídio, apreciamos a solidariedade dos organismos, Nações-Estados e instituições que se identificam com a nossa causa, porém,
ao mesmo tempo , rechaçamos as organizações que, com o pretexto de defender os
direitos dos Povos Indígenas, fomentam divisões, ajudando a grupos e organizações impulsionados por interesses que não têm base em nossa própria história.
8) DECLARAÇÃO
Que o IV Tribunal Russell adote a ..Declaração de Princípios para a Defesa
das Nações e Povos Indígenas do Hemisfério Ocidental", de 1977 e a subseqüente
"Declaração dos Povos Indígenas ao IV Tribunal lnte.rnacional Russell" de 1980.

da matança levada a cabo contra os mineiros índios, as comunidades de.camponeses e áreas marginais das cidades.
Muitos de seus representantes têm sido assassinados, encarcerados em campos de concentração, seqüestrados, perseguidos e exilados.
2) GUATEMALA
Que o IV Tribunal Russell condene o governo do general Lucas Garcia, da
Guatemala, pela matança contínua e etnocídio dos Povos Indígenas que formam
a maioria da população. Que o Tribunal também peça a retirada imediata das
tropas militares que no momento ocupam regiões extensas do país.
3) EL SALVADOR
Que o IV Tribunal Russell condene e repudie a Junta Militar de El Salvador, por sua participação evidente em matanças numerosas dos Povos Indígenas
neste país, uma tática utilizada para conservar o privilégio de uma minoria que
despoja o país e oprime a população.
4) CHILE
Que o Tribunal Russell repudie a Junta Militar do Chile por suas violações
contínuas aos direitos da Nação Mapuche e à repressão de parte de seus dirigentes
desde o golpe militar de 1973. Também a Lei etnocida 2568/78 que divide as
comunidades Mapuche em pequenas parcelas de terra, destruindo com isso a concepção indígena de vida. ·
PROPOSTAS PARA ATIVIDADES FUTURAS
Propomos criar mecanismos que dêem continuidade a este Tribunal e seus
resultados. A observação permanente da contínua divulgação na imprensa, assim
como a contínua exigência aos governos acusados, pois instituições e indivíduos
devem ser protegidos.
Por causa disso, animamos aos nossos simpatizantes europeus para eontinuar no futun> as suas ações. Estas atividades propostas para o futuro deverão
garantir controles contínuos destas situações transitórias e devem assinalar o
caminho para medidas adequadas por parte da Comunidade Européia.
Os representantes indígenas recomendam que este trabalho seja posto sob
a autoridade de um Governo Nacional Indígena, quer dizer, o Conselho de Chefes
da Liga dos Haudeenosaunee, em consulta com o Conselho fndio SulAmericano e Outras Corporações Tradicionais Indígenas.

9) CONVENÇÃO DE 1948
Que o IV Tribunal Russell tome em e:onsideração a "Convenção Para a Prevenção e Sanção do Delito de Genocídio", de 1948, em relação às. violações
contra nossos povos e nações.
10) PROTEÇÃO DE NOSSO IRMÃOS
Que este Tribunal condene as atividades e empresas que estão destruindo
aos nossos irmãos, os quadrúpedes terrestres, os pássaros, os ocupantes das águas
e as criaturas do fundo dos mares, incluindo todas as outras formas de vida necessárias para a sobrevivência num ambiente limpo, saudável e renovável, no qual eles
possam prosperar.
1) BOLfvIA
Que o IV Tribunal Russell condene a ditadura militar do general Garcia
Meza e seu Ministro do Interior, general Luís Arce Gomez, como responsáveis
\
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ANEX03
1 - BASES TEÓRICAS
A. O etnocentrismo do sistema tutelar
Historicamente constata-se que, desde que pisou na América pela primeira
vez , em 1492, o europeu outorgou-se uma posição de membro de uma sociedade e
de uma cultura em tudo superiores às das comunidades tribais pré-existentes.
Chegou-se a dizer, naqueles tempos do descobrimento, que por desconhecer certa tribo os fonemas "F", "L" e " R '', não teriam nem fé, nem lei, nem rei ,
sendo então apenas hordas quase animais que se podiam e deviam exterminar.
A partir deste primeiro vício determinante, durante os quatro séculos de
história do Brasil europeizado , estabeleceram-se sempre as ideologias justificativas
ou do extermínio ou da tutela.
Nunca se reconheceu às nações indígenas o serem povos altamente estruturados, possuindo língua, tecnologia , organização familiar, governo, ritos e mitos
próprios, isto é, uma cultura própria, incompatível e irredutível. Atualmente,
muitas delas vivem à margem da nossa sociedade, assistindo passivamente à ..integração" de sua cultura em moldes inadequados para a sua sobrevivência como
povo. Para elas não houve o direito, nem o respeito de· continuarem a ser o que
sempre foram.
Como ensina Darcy Ribeiro, "os indígenas das sociedades mais singelas,
não urbanizadas nem estratificadas em classes, resistiram muito mais longamente
à dominação do invasor porque esta teve que exercer-se sobre cada segmento que
conseguiu sobreviver, fugindo e lutando. Mas também no seu caso no dia em que a
fronteira da civilização (sic) os alcança e engolfa , torna-se inevitável o estabelecimento de relações pacíficas. Com elas começa o longo e terrível processo de integração compulsória através do qual tra1.1sitam da .condição de índios específicos,
com sua própria língua, sua cultura original, seu autogoverno e seu orgulho de si
mesmos, à de índios genéricos, cada vez menos distinguíveis pela língua que falam , pelos hábitos de trabalho, pelos usos e costumes, das gentes do contexto
novo em que se encontra imersa. Observe-se bem que, embora tratando-se, de certa forma, do passo da condição de "selvagem" à de "civilização", não se trata aqui
da passagem da condição de índios à de não -índios, porque isto não sucedeu em
nenhum caso do qual se tenha evidência . O passo que efetivamente ocorre é entre
a situação de índios específicos, armados de seus atributos culturais, sociais e
psíquicos e a de índios genéricos, despidos deles, para se integrar à sociedade nacional, como grupos marginalizados, vivendo o drama de sua entrega à civilização,
sua doída adesão a ela, mil vezes tentada e mil vezes rechaçada e de sua própria e
simultânea resistência à transfiguração étnica. Esta, que é a integração praticável
e observável em cada grupo de longo convívio com a civilização, não constitui
nenhum processo de assimilação que dissolva o Índio e o incorpore como componente indistinguível da sociedade nacional . O índio que nela conseguir ingressar,
de fato, foi o filho de índia prenhada pelo invasor, que se identificou com o pai ,
levando apenas no corpo a carga genética que o capacita a reproduzir seu fenótipo. Ou foi o descendente esquecido de seus maiores, de índios levados a extremos
de desculturação como escravos e outras formas de compulsão que, destruindo
a comunidade tribal e até a familia, não deixam lugar à transmissão social de
qualquer herança cultural, nem mesmo a identidade étnica. (... ) A condição da
maioria destes contingentes é a de microetnias enquistadas no corpo da sociedade
nacional, amargando sua experiência dramática. Os poucos grupos que ainda conseguem manter-se afastados ou isolar-se dentro dos territórios tribais, e ali prover
a sua subsistência, constróem a sua indianidade e recuperam certo grau de orgulho
étnico mantido à custa de esforços inauditos. Os que se vêem ilhados no mar da
branquitude, tendo de buscar sustento trabalhando para outros, vendo-se apontados como selvagens, exóticos e preguiçosos, desconfiados, ladrões, violentos, here-
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ges, sujos e incapazes de progresso, têm uma das mais trágicas experiências do
mundo que se possa imaginar. Os que se encontram desgarrados do seu grup~ ~u
reduzidos a magotes que perambulam pelas fazendas, alcançam. aque~a. co~?1çao
de penúria e solidão a que não aspiram nem mesmo os santos mais fanaticos . (Os
protagonistas do drama indígena, Revista de Cultura Vozes, n~ 6, 1977).
· Visto isso, fica estabelecido que qualquer trabalho de apoio e preserv~ção
das comunidades indígenas deve, em primeiro lugar, romper c:om o etnoce~tr1smo
, nossos dias caracterizou o comportamento da soCJedade colomzadora.
que, a te
'
,
. ld d
Para tanto, é necessário que se coloque o agente em~ de igua a e com a comunidade a qual pretente auxiliar, possibilitando ~o índio exercer-se desd~ a C?nc~p
ção até a execução deste projeto. O melhor serviço que se pode prestar as ~m~nas
indígenas é tornar-lhes possível, por todos os meios, sua autodeter!1"~aça~ ~
afumação como sociedades minoritárias possuidoras de uma cultura propna onginal ou resultante do contato.
8. A situação decorrente da fricção interétnica nas comunidades indígneas
do Sul
· d,
Segundo as categorias utilizadas em Barbados II (1977) os povos m 1genas
das Américas estão divididos em três situações diferentes :
1 _os grupos que permaneceram relativamente isolados e que conservam
seus próprios esquemas culturais;
_
2 _ os grupos que conservam grande parte de sua cultura, mas que estao
diretamente dominados pela sociedade envolvente;
.
. .
3 _ os grupos que foram desindianizados pelas forças mtegraCJomstas em
.
troca de vantagens econômicas li~tadas.
Conforme Ribeiro, tais categorias correspondem, respect1vamente, a:
- índios em contato intermitente;
- índios em contato permanente;
_ índios "integrados" ou, mais propriamente, dissolvidos ?u acomodados
na sociedade envolvente (Os índi~s e a civilização, 2~ e~ .• yozes pag. 432).
Os índios Kaingang do Sul, em sua grande maiona, enquadr~-s~ no , t~r
ceiro caso; e tanto eles como os da nação Guarani, sofrem dupla dommaçao , fiSica
e cultural.
,
. .
Ainda conforme Barbados II, a dominação f1sica se expressa, em ~runeuo
lugar, na expropriação de terra e dos recursos naturais. A t~rra que. con_un.ua em
poder do índio foi dividida; criaram-se fronteiras internas e mternaaonais; 1solouse os grupos e .pretende-se jogar uns contra os ?utros.
,
_
Também o índio é explorado econonucarnente: paga-se pouco ~ sua mao·
de-obra quando locada a não-índios e à sua produção,~· em contr~partida, vende·
se-lhe caro os produtos que precisa adquirir junto à sociedade do~nante. , .
A dominação cultural traduz-se na introjeção, na. mentalidade dos 1~d1os,
de que a cultura ocidental ou do dominador é o nível mais alto do desenvolVImento, e a própria cultura é o nível mais baixo de atraso que se ~eve es~rar~ o que
traz, como conseqüência, a separação por meio das vias ed~cat1vas ~os md1vídu~s
integrantes de um povo indígena. A domina~ão cul;ural nao pernute a expressao
da própria cultura, ou desinterpreta suas man1festaçoes.
.
A dominação cultural realiza-se principalmente por meto de: _
.
· 1) poiítica indigenista, na qual incluem processos de aculturaçao e/ou assi-

milação;
· ·d d d
2) sistema educativo formal, que ensina basicamente a supenon a e o
branco e a pretendida inferioridade do índio;
.
3) meio de comunicação em massa (sic) que servem com~ ~str.umentos
para a difusão das mais importantes formas de desinterpretar a res1stencia que os
povos indígenas opõem à dominação cultural.

283

.
. Em relação às comunidades indígenas do Sul temos então como questões
unediatas:
- assegur~~e! e/ou devolve!-lhes o espaço territorial que lhe~ cabe (cf.
art. 198 da Constttuiçao Federal e Titulo III da Lei 6.001 - Estatuto do índio); ·
- devolver-lhes o controle dos recursos naturais que lhes competem e de
su! força de trabalho (cf. art. 2?, III, IV e IX, cap. IV do título 11 ; cap. II do
Titulo 111,_art, 40, 42 e .44 , todos da Lei 6 .001 - Estatuto do lndio);
- ajudar-lhes a libertarem-se da dominação cultural a que estão submetidos
(Cf. arts. 47 e 49 da Lei 6.001 - Estatuto do fndio).

C. Os ~ru~s da política de integraçlo das comunidades indígenas
.
Em pnm~tro lugar, ~~pre distinguir entre o sentido "oficial" (o mais utilizado) e o .sentido antropologico da expressão "integração". Antropologicamente
falando , a inte~ação supõe uma interação, onde as duas partes são, ao mesmo
te~po - e em. ag~dade de condições -sujeitos e objetos. Em relação aos índios,
sena como na ideia de Adalberto Holanda Pereira: transmitir-se-iam aos índios os
traços cultu.r~s que eles desejam receber e receberíamos deles os que nos pudessem transnutir (Questões de Aculturação, "in": Essa Onça, Universidade Federal
de Mato ~rosso? § 12, ~973):. Porém, no sentido em que é geralmente empregada,
a ~xpressao equ1vale~e a noçao de "aculturação", processo pelo qual uina determmada cult~ra cede a outra, ~ada restando-lhe de original. Nas palavras do Ministro do ln tenor do Governo GelSel "a FUNAI e o governo brasileiro levarão a cabo
o seguinte: 1. iniciar um programa de rápida assimilação para que, através de um
~sf~rço conc~ntrado de vários ministérios, possamos reduzir a 20 mil os 220 mil
indios .que Vivem . no ~~asil, ~ara que, daqui a 30 anos eles possam ser integrados
n~ sociedade nacional (lndigena n? l , v. 3, verão de 1977). Portanto, nas citaçoes que doravante se fizerem, onde se tiver dito "integração" deve-se entender
em realidade, "aculturação".
'
Conforme já tratado na alínea "A" do item 1 deste trabalho constata-se
que uma po~ítica que vise à aculturação e/ou assimilação dos conting~ntes indígenas conduz a desintegração do elemento indígena, à ruptura de seu "ethos" tribal
~º11! a con~nt!tante exploração física e cultural. Este processo leva os segmentos
md.1gen~ nao a acul~ração ou assimilação, mas pura e simplesmente à marginalidad~. São. demonstrativos. os exemplos trazidos à colocação de Darcy Ribeiro, do
Bo~ro Tia~ ~arques A1pobureu, da Xokleng Maria Korikrã, do Urubu Kaapor
Koso (op. cit. pags 397 e seguintes). Em última análise, tais exemplos são demonstrativos da situação dos oito mil índios destribalizados que vivem na periferia de
~anaus e de tantos indígenas que perambulam pelas estradas do Rio Grande do
Sul; per~e~ !ua, identidade étnica-cultural e não chegam jamais a adquirir outra
e~ substl~~o aquela. Em Porto Alegre ficou conhecido o caso do índio Uivapora (Faca Ligeira ou Jorge) , que expulso da comunidade Kaingang de Nonoai não
logra encontrar l~ar na sociedade branca; perguntado pelo juiz que 0 julgou por
roubo, se era índio ou não, respondeu: "o que o senhor quer que eu seja?''
~m ,outras palavras : os me~nis~os de aculturação não prepararam o elemento md1gena para ocupar, em pe de igualdade com os demais membros desta
l,ug~ na socj.ed~de d~~inante , mas por outro lado, incapacita~ para continuru'.
indio. ~ o ind10 genenco de Darcy Ribeiro, marginalizado tanto em relação à
cultura de origem como em relação à cultura que deveria recebê-lo.
Pertinente, por isso, a declaração de Orlando Villas Boas, que diz: ''participamos .de ~ma cor~ente ~gundo a qua_! o índio só sobrevive dentro da própria
cult~a. . a mtegraçao (leia-se aculturaçao) na sociedade civilizada sem critérios
constitui o processo mais acelerado para o aniquilamento de culturas puras ...
(Folha de _
s. Pa~o, 22.0}.74); da mesma forma, quando se diz que "em nome de
uma política de mtegraçao que não integrou nem mesmo o civilizado, não se pode
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violentar uma cultura que , embora primitiva, tem garantido a subsistência secular
desses povos. A sociedade civilizada só terá direito de falar em integração do índio
no dia em que, em seu meio, não houver ninguém morrendo de fome" (0 Popular,
Goiânia, 22.11.73).
Entenda-se, entretanto, que quando se menciona a "cultura própria do
índio" não se está olvidando o seu caráter dinâmico : não se quer por certo, sejam
os índios mantidos em redomas que lhes permitam conservar sua cultura tal qual
viviam antes da chegada do homem branco, inclusive pela impossibilidade óbvia de
tal idéia. Entretanto, mesmo os Kaingang do Sul têm ainda uma cultura substancialmente diversa da cultura da sociedade que os envolve, e é esta diversidade que
deve ser respeitada.
D. Medidas de Apoio e Preservação das Comunidades Indígenas do Rio
Grande do Sul
Visando vencer as questões já suscitadas , um projeto de apoio e preservação
das comunidades indígenas coerente com seus objetivos cumpriria medidas já
expressas em vários documentos científicos e legais que tratam da atuação do Estado diante das minorias étnicas.
A nível mais amplo, conforme Barbados I, o Estado deve:
1. Garantir a todas as populações indígenas o direito de serem e permanecerem elas mesmas, vivendo segundo seus costumes; o direito de constituírem
entidades étnicas específicas;
2. Reconhecer e garantir a cada uma das populações indígenas a propriedade de seu território, registrando-o devidamente em forma de propriedade coletiva,
contínua, inalienável e suficientemente extensa para assegurar o incremento das
populações aborígines;
3. Reconhecer o direito que têm as entidades indígenas de se organizarem
e se governarem segundo sua própria especificidade cultural, o que em nenhuma
hipótese pode limitar seus membros para o exercício de todos os direitos do cid~
dão, mas que em compensação os exime das obrigações que entrem em contradição com sua própria cultura.
Mais especificamente, cabe a este projeto considerar e executar as disposições contidas na Lei 6.001, de dezembro de 1973 - o Estatuto do Índio - bem
como cumprir com as normas da Convenção 107 de Genebra (1957) , da qual o
Brasil é signatário.
E mais proximamente às comunidades do Rio Grande do Sul, cabe evidentemente realizar os objetivos do Protocolo assinado pelo Governador do Estado,
pelo Ministro do Interior e pelo Presidente da FUNAI, que estabeleceu deve este
projeto considerar a "manutenção e sustentação dos elementos naturais e culturais
que autenticam as comunidades indígenas", privilegiando medidas de "preservação das terras e do reestabelecimento da flora e da fauna nativas, buscando repor
a paisagem e o meio ambiente próprios ao silvícola do Rio Grande do Sul, dentro
do enfoque comunitário autêntico em que participa livremente o índio".

11 - QUESTÕES DE MeTODO
A. Preliminares
Uma das primeiras questões que se tomou consenso foi a decisão de que,
quando se pretende romper com os esquemas tradicionais etnocêntricos, a primeira providência a tomar é escutar o próprio índio - providência primeira para eliminar o risco do verticalismo, do paternalismo que tem caracterizado as atuações
de Estado e de outras intituições que trataram dos índios no Brasil.
Não basta, entretanto, que esta oitiva seja superficial ou realizada apenas
como preliminar à elaboração do projeto e sua execução. O brado indígena já há
mais tempo se fez ouvir no Brasil, através dos encontros de Chefes e dos meios de
comunicação. Como pano de fundo a todas as reinvindicações dos indígenas bra-
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sileiros, destacam-se a questão da terra e da autogestão. Este projeto, portanto,
para ser coerente com suas finalidades, deve ter sempre presente a voz dos indígenas, tanto a que se faz escutar mais proximamente como aquela que ficou registrada como brado autêntico das nações indígenas.
8. Terra: a pátria do índio
A questão prioritária - que porém não será, necessariamente, a primeira
a ser abordada - é a terra. De fato , conforme explicaram os antropólogos Antonio
Seeger e Eduardo Viveiros de Castro, o "acesso à terra é a condição essencial da
sobrevivência das nações indígenas, em termos físicos e étnico-culturais. (.. .) f;
preciso sublinhar a diferença ·entre o conceito de terra como meio de produção,
lugar do trabalho agrícola ou solo onde se distribuem recursos animais e de coleta,
e o conceito de território tribal, de dimensões sócio-político-cosmológicas mais
amplas. Vários grupos indígenas dependem, na construção de sua identidade tribal
distintiva, de uma relação mitológica com um território , sítio da criação do mundo, memória tribal, mapa do cosmos. (...) Note-se ainda que a apropriação de
recursos naturais para a sociedade não se esgota na obtenção da subsistência física
dos indivíduos. Uma variedade de matérias-primas é utilizada com funções simbólicas fundamentais: por exemplo, os caramujos com que os grupos do Alto Xingu
fazem colares usados como meio de pagamento cerimonial e que hoje são difíceis
de serem colhidos nas terras do Parque Nacional do Xingu ; ou o buriti, que é substância básica dos cerimoniais Jê, hoje de difícil acesso para os suyá na sua reserva
do Parque Nacional do Xingu ." Porém, conforme seguem explicando, "a garantia
pura e simples de um território tribal não assegura a sobrevivência das populações
indígenas. Se não se meditar sobre as condições de comunicação econômica entre
a economia indígena e a economia nacional, haverá um esvaziamento das possíveis
reservas" (Terras e territórios indígenas no Brasil; comunicação à SBPC em julho
de 1978). Em outras palavras: a garantia de um território é essencial, mas apenas
isto não basta. ~necessário também possibilitar à comunidade indígena uma posição de igualdade diante da economia envolvente, com a qual fatalmente há de se
comunicar devido às necessidades de troca originadas pela história do contato.
A necessidade de um território tribal é expressada pelo próprio índio: "E
esse terra que Deus fez pra nóis, é pra viver, não é pra dividir. Porque Deus não
vendeu pra ninguém, nem pro branco, nem pro índio. Esse terra fizeram pra todo
mundo, pra viver todo mundo: gente pobre e gente rica" (Awãetekãto'i, Tapirapé,
na 10~ Assembléia de Chefes indígenas).
B.1. A questão da terra indígena no Rio Grande do Sul
Ficou demonstrado que o problema da terra deve ser a preocupação fundamental deste projeto, pressuposto que é de todo o trabalho tendente a apoiar a
preservação das comunidades indígenas. Um modo já estudado de enfrentar a
questão no Rio Grande do Sul é o sugerido no relatório conjunto da FUNAI-INCRA-Govemo do Estado, elaborado em 1975 pelos respectivos representantes
daquelas entidades, Francisco Neves Brasileiro e Kiyossi Kanayama; Jorge Wolfgang Globig e José Filgueiras, e Israel Farrapo Machado. Conforme aquele relatório , "é notório o entranhado amor e desvelo que o índio manifesta pelo solo que
ocupa, induzindo-o a reclamar com pertinácia a devolução de terras que há muito
lhe foram subtraídas e entregues a civilizados, sentimentos que g~dam relação
com a inegável necessidade que delas sentem as comunidaàes indígenas, mesmo as
que se acham em adiantado grau de aculturação, como as localizadas na região
Sul. (. ..) Todos os esforços da Fundação Nacional do (ndio e de outras entidades
públicas ou privadas para a realização de atividades econômicas e a prestação de
integral assistência,, com o objetivo de integração do índio na sociedade nacional,
escopo da política indigenista brasileira, só serão coroados de êxito se forem desenvolvidos dentro de áreas onde as comunidades silvícolas vivam em paz, imunes
aos graves problemas que cria a atual convivência com os ocupantes civilizados de
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suas terras mais férteis, pass íveis de aproveitamento agrícola. Urge, portanto~ re~
taurar com a possível brevidade, a posse direta e exclusiva das comunidades md1genas sobre as terras que habitem e onde, não raro , se vêem compelidas a subm~
ter-se ao constrangedor papel de peão ou empregado do ocupante de suas proprias terras, a fim de que se possa dar cabal execução às normas reguladoras da
política indigenista." Mais ad}ante~ en!-Ietanto, o~servam os relatores que "em que
pese a relativa extensão, das areas m? 1ge~a~ no -~10 ~rande,do Sul o seu solo _apresenta sérias limitações a plena e sat1sfatona utibzaçao agncola, de conformidade
com a análise em anexo, convindo assinalar a imperiosa necessidade de preservação das florestas existentes."
Além disto , já em 1968 a Comissão Parlamentar~de Inquérito que tratou da
situação dos índios de Nonoai - a chamada "CPI do Indio" - entre outras, prescrevia as seguintes resoluções:
.
, .
"l? - reconhecer o direito de posse e propnedade dos md1os nas terras dos
toldos demarcados em 1913;
2º - considerar os atos administrativos de 28 de Março de 1941 e de 16 de
fevereir~ de 1962, exarado no processo n? 15.703/61, e os atos legislativos - de~.
658 de 10.03.49, dec. 3381de08.01.58 dec. 13.795de,10.~6.62 - ~orno contr~
rios às normas constitucionais vigentes desde 1934 e as leis federais e estaduais
que fixaram os direitos dos índios sobre as terras ocupadas e ~en_iarcada~;
3? - recuperar, progressivamente, todas as terras dos mdios, e reincorporar
as áreas destinadas a reservas florestais, desde logo;
4? - indenizar os índios pela perda do Toldo Serrinha."
Fundamental, então, que o projeto considere seriamente a necessidade de
devolver aos índios do Rio Grande do Sul as terras que lhes cabem e que, em
várias reservas , estão fortemente intrusadas por elementos não índios. Esta intenção, aliás, foi anunciada pela FUNAI_, conf~rme ª . Folha da Tard~ de 28.01.80,
onde se mencionava a cifra de oito mil famfüas de intrusos que sena~ deslocadas
das áreas indígenas do Sul do país para os territ6rios do n~rte do pais. ~uanto a
este ú1 timo aspecto, cabe um alerta: realizada.e~t~ desl~ca~ao , deve-se cuid.8! para _
que tais fam11ias não venham a intrusar temtonos tnbais em ou~ras regioes do
país, com 0 que se estaria simp]esmente mudando o palco dos conflitos.
B.2. A participação do Indio
Como já se afirmou, além de garantir a posse da terra e o c~nt!ole dos !ecursos e mão-de-<>bra, é necessário possibilitar às comunidades tnba1s a efeti~a
participação na elaboração e execução do projeto. Quanto a este aspecto, os 1ndios igualmente têm-5e manifestado: , .
_
.
.. .
_ .,
..Porque já foi a época de o 1nd10 que nao sabia se d.ingi~, (...) Entao Jª
chegou 0 tempo do índio também que já tão en!endendo, tnmtos Jª sabem. c~nver
sar os fatos, os problemas legais (... ) ~que o 1ndio, !penas ele, quer ~ dueito de
viver". (Xangrê, Kaingang de Nonoai, na 10~ Assemble~a de ~hefes Ind1genas).
"Não é a pessoa que vem de fora que pode dizer: olha, .eu sou ch,~fe ~e
vocês: eu que vou tomar conta da aldeia de vocês. O seu chefe, de~xa ficar la . Nao
pode! Quem manda é o dono da aldeia" (Awãetekãto'i, Tapirape, na mesma Assembléia).
Neste particular, é fundamental uma revisão das funções do Chefe de Posto
da FUNAI, que de "Chefe branco" da comunid~de deve . passar . a ex~rcer uma
função de assessoria e acompanhamento da comunidade, eVJt~do mtcmr em seus
assuntos internos e garantindo aos índios o tratamento p~escnto pelo ~statuto do
índio. Isto é condição "sine qua non" para que a comunidade tenha liberdade de
expressão e opção relativamente ao trabalho que se quer desenvolver. Na mesma
posição de assessores, devem colocar-se todos os eventuais agentes deste trabalho,
para evitar o verticalismo e conseqüente fracasso das metas propostas.
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III - O PROJETO
A. Introdução
·
Após toda a explanação acima, fica claro que, a rigor, é impossível organizar um cronograma estanque para a aplicação do projeto. De fato, a toda e qualquer medida tom~da a nível estrutural corresponderá um reflexo a nível superestrutural, daí porque estes reflexos deverão ser sempre considerados no momento
de qualquer atitude. Entretanto, a identificação prévia de tais reflexos exigirá
grande sensibilidade dos agentes encarregados da execução do projeto, razão
pela qual se toma indispensável uma prévia preparação para o pessoal encarregado. Esta preparação deverá, principalmente, desenvolver a sensibilidade dos agentes, tomando-os mais aptos a aêeitarem a cultura com a qual estarão interagindo,
sendo portanto capazes de respeitar as decisões e manifestações das comunidades
indígenas e sabendo colocar tais manifestações acima dos esquemas já concebidos.
A aplicação do projeto deverá, em cada área, ser o bastante crítica e flexível para
que mais fielmente logre atender às reivindicações dos grupos indígenas em questão.
B. Linhas Gerais
A sugestão de linhas gerais para o programa de apoio à preservação das
comunidades indígenas do Rio Grande do Sul estará baseada na experiência exitosa que se realiza no Paraguai.
O projeto em questão prevê o fornecimento de meios para a instalação de
cultivos comunitários, obedecendo às tradições de trabalho do grupo ao qual se
aplica. Estimula a produção de consumo próprio, prevendo a futura criação de
cooperativas indígenas, incluindo novos produtos técnicos compatíveis com o
nível de aceitação da comunidade e com a manutenção do equihbrio ecológico.
Por outro lado, cuida-se que seja possível a produção - em menor escala - de
produtos excedentes que possibilitem ao grupo possuir condições de estabelecer
comércio com a sociedade externa, provendo desta forma às necessidades que somente assim se podem satisfazer. O preparo da terra, cultivo, o tratamento das
plantações, a colheita, armazenamento e comércio devem ser, o mais breve possível, entregues totalmente às mãos da comunidade, que deverá ser ensinada a dominar recursos e técnicas para tanto.
No aspecto. de saúde, cuida-se de fazerem conviver as formas terapêuticas
coin as preventivas, com ênfase a estas últimas, e formando quadros da própria
comunidade que sejam capazes de assumir tais tarefas. Observe-se que, neste particular, deve-se tanto quanto possível estimular a utilização e/ou retomo de práticas
medicinais próprias da cultura do grupo em todos os casos em que se possa
mostrar eficiente.
Quanto à educação, é necessário que a alfabetização seja feita, em primeiro
lugar na língua materna. Ao mesmo tempo, 'os currículos devem ser suficientemertte adaptados de modo a transmitirem conteúdos úteis a própria comunidade e
que valorizem a sua história e condições de modo a formar elementos que , ao invés de saírem do convívio da comunidade, nela permaneçam ampliando e difundindo estes conhecimentos.
A habitação, nas comunidades indígenas do Rio Grande .do Sul, envolvem
esquemas delicados. Na maioria das vezes, as habitações destinadas aos indígenas
foram construídas sem que se considerassem nem os critérios tradicionais de localização e disposição, nem o modo de exercer a habitação próprio destas comunidades. Na medida do possível, a questão da habitação deve ser reavaliada, e, se for
o caso, transformada segundo os critérios das comunidades.

Sul, a ANA( dispõe-se a prestar toda a assessoria que for requerida, em obediência
a seus objetivos estatutários:
1. contribuir para uma consciência pública de respeito às minorias étnicas
e sociais;
2. apoiar os povos indígenas nas reivindicações para recuperar e garant~ a
inviolabilidade de suas terras, sua propriedade permanente , o usufruto exclusivo
de suas riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes;
3. reconhecer, respeitar e apoiar sua autonomia cultural e o direito à autodeterminação dos povos indígenas;
4 . apoiar as lutas de sobrevivência do próprio índio.
Por outro lado, a ANA( reserva-se o direito de discordar publicamente de
toda e qualquer decisão que, de acordo com sua filosofia de atuação, julgar contrária aos interesses legítimos das comunidades indígenas do estado.
A ANA( também oferecerá recursos humanos, dentro de suas possibilida.
des e sempre que isso for necessário.
' Por último, confiante nos propósitos que reuniram Governo do Estado,
FUNAI e entidades privadas diante deste projeto, a ANA( manifesta sua ~speran~a
de que este trabalho jamais constitua simplesmente uma homenagem postuma as
comunidades que se quer preservar cultural e fisicamente.
Porto Alegre, 30 de Janeiro de 1980."

-

'

IV - A ANAfE SUAS ATRIBUIÇÕES
Como entidade privada de apoio ao índio, convidada a participar da elaboração do programa de preservação das comunidades indígenas do Rio Grande do
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ANEX04
"Está sendo divulgada uma minuta provável do projeto de emancipação dos
índios brasileiros. Qu·ando se fala em emancipar o índio, quer-se dizer que el~ não
deve mais continuar índio, vivendo numa tribo, plantando em roças comunitárias,
com sua língua e religião próprias, e etc. O índio emancipado deve tornar-se igual
a um não-índio, perdendo até o direito a sua terra que, em verdade, era dele já
muiio antes do descobrimento do Brasil. Em troca disso, deverá votar e prestar
serviço militar. Este projeto não é segredo para ninguém, e muitas autoridades no
assunto - os antropólogos Darcy Ribeiro e Si1vio Coelho dos Santos e o indianista
Apoena Meireles - e entidades preocupadas com a situação do índio - ClM.I e
ANA( - já disseram que discordam desta emancipação que, entretanto, parece ser
ponto-de-honra da gestão do atual Ministro do Interior, Sr. Rangel Reis. Esta
minuta traz disposições totalmente contrárias a uma política indigenista humanitária e coerente, tomando-se condenável no seu todo e atentando contra a Constituição Federal.
Este esboço prevê a regulamentação da emancipação através de decreto, e
seus dispositivos, tomados. realidade, serão um golpe de morte nos índios brasileiroSc. Como é melhor prevenir que remediar, vamos supor verdadeira esta minuta
e acreditar que ela corresponde ao anteprojeto já em andamento nos gabinetes da
FUNAI e do Ministério do Interior; e, a partir daí, vamos fazer um exame crítico
desta minuta. Este exame deve ser feito sob dois aspectos: jurídico (processual),
que aborda questões técnicas; e de mérito (antropológico), que explica porque são
ruins as disposições desta minuta.
EXAME JURIDICO

Se examinarmos a minuta do projeto de emancipação, comparando-a com
outras leis já existentes (Constituição Federal e Lei 6.001, de 19 de dezembro de
1973, Estatuto do fndio), vemos que saltam à vista quatro pontos importantes:
1) o processo legislativ:o;
2) a modificação das condições de emancipação e a intervenção da FUNAI;
3) a modificação das terras que cabem aos índios;
4) as restrições .à emancipação.
1. O processo legislativo
.P or processo legislativo, entende-se o conjunto de formalidades necessárias
para que uma regra seja elevada à categoria de lei. Lei, aqui, pode ser tanto lei
constitucional, como lei ordinária, decreto-lei, decreto, etc ... O nome depende
do processo legislativo utilizado. E esses processos, um para cada tipo de lei, estão
regulamentados na Constituição Federal, que é a lei mais alta. E como é que sabemos o tipo de processo legislativo que deve ser usado? Depende do assunto. E
também pelo assunto, ficamos sabendo QUEM pode fazer a lei. Assim, a Constituição diz no seu artigo 8?, item XVII, alínea 'o' que somente a União (isto é, o
Estado Brasileiro), pode fazer leis sobre emancipação ou integração dos índios.
Mas como é que o Estado faz estas leis? A própria Constituição, no artigo 43, responde: através do Congresso Nacional, que é a soma do Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E que tipo de lei faz o Congresso Nacional sobre emancipação
dos índios? A resposta está no artigo 59 da Constituição: é lei ordinária. Lei ordinária é aquela feita pelo Congresso e apiovada pelo Presidente da República. Isso
tudo dentro de certos prazos que a Constituição fixa. Logo, a emancipação ou
integração dos índios só pode ser regulada por lei ordinária.
No início, havíamos dito que a minuta falava em decreto, que é outro tipo
de lei. Mas acabamos de ver que tem que ser lei ordinária, da competência do
Congresso Nacional. Este é o primeiro erro técnico da minuta. Ora, se a Constituição diz como devem ser feitas as coisas, não se pode fazer diferente. Se alguém faz
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uma lei que só o Congresso Nacional pode fazer, estará atingindo a competência
dele, que é um dos Poderes da União. E como o decreto é feito pelo Presidente
da República, podemos dizer que o Presidente estará tocando a competência do
Congresso se fizer um decreto sobre emancipação ou integração dos índios. Isto é
inconstitucional, e é por isso que a Constituição, no seu artigo 82, item II, diz que
isso é crime de responsabilidade. Logo, regular este assunto por decret<;>, como diz
a minuta, não é possível. E se sabe que a minu tà fala em decreto porque é um~ lei
mais fácil de fazer;· assim, aquelas disposiç9es ruins entrariam em vigor com mais
facilidade.
2. A modificação das condições de emancipação e a intervenção da FUNAI

Se a gente for ler a Lei 6.001, que é o Estatuto do fndio - conjunto de
regras aplicadas aos índios brasileiros - vamos ver que lá já está regulada a emancipação dos índips. De fato, o Estatuto do Indio, que é lei ordinária, trata da
emancipação bem direitinho, como deve ser, no artigos 9, 10 e 11. Lá diz que
todo índio maior de 21 anos, que conhece o Português, que entende os costumes
dos não-índios e que sabe fazer algum trabalho que dê dinheiro, pode pedir sua
emancipação ao Juiz, que vai ver se ele atende a estas condições e, depois disso, se
a maioria de uma tribo quer que ela seja emancipada, e se esta maioria também
preenche as condições ditas acima, pode pedir ao Juiz a emancipação da tribo. Então a genie vê que quem pode pedir a emancipação é o índio,justamente o maior
interessado. Mas se formos falar com os índios, vamos ve1 que a maioria não quer
a emancipação: quer continuar sendo índi.o. tum direito que eles têm, e nós devemos respeitar.
Mas então, por que uma: minuta sobre emancipação, se já existe regulamentação do Estatuto do índio? Porque na minuta não é só o índio que pode pedir
a emancipação: a FUNAI (Fundação Nacional do Índio), que é o órgão do governo que devia cuidar dos índios e das terras deles, .mas não cuida nada, também
pode. Isto está nos artigos 1?, 2 e 3 da minuta. Ora 1 como é que a FUNAI vai
saber se o índio quer ou não ser emancipado? Na minuta não existe nada sobre
isso. Então a FUNAI pede a emancipação sem ouvir a vontade do índio, e ele
perde o êljreito de decidir sua vida! Seria a mesma coisa que obrigar todos os
não-índios a serem índios, sem saber se querem isso ou não. Logo, a gente vê que
a minuta é injusta neste ponto. E mesmo que todos os índios do Brasil resolvessem continuar índios, eles não atrapalhariam ninguém, pois são muito poucos: só
150 mil. Qualquer cidade ao interior tem mais do que isso. E as terras que estes
índios ocupariam também seriam poucas, comparadas com as terras que um só
americano, chamado Ludwig, tem na Amazônia: 600 mil hectares!
Além disso, a minuta diz no artigo 1? que o índio com 18 anos já pode ser
emancipado. E o Estatuto do Índio fala em 21 anos. Então parece que o governo
não só quer prejudicar o índio, mas o quanto antes possível!
Estas duas coisas: a intervenção da FUNAI e a diminuição da idade do índio que pode ser emancipado, são outros erros que não podem acontecer.
3. A modificação das terras que cabem aos índios
A minuta também diz; no artigo 12, que quando o índio ou a tribo é
emancipada, as terras que eles vão receber, são as mesmas que ocupavam até aí.
Antes, o Estatuto do índio dizia que terras indígenas são aquelas que, por tradjção, os índios ou a tribo ocupavam - nos artigos 17 e 23. Estas terras são protegidas pela Constituição. E se formos fazer as contas, vamo.s ver que se todos os índios do Brasil que vivem hoje fossem ocupar a terra que é deles por tradição, o
total seria pequeno comparado com a terra de alguns não-índios, quase todos estrangeiros, que têm f~endas enormes por aí. O índio, que foi o primeiro dono do
Brasil, hoje vive apertado. E apertado até por agricultores pobtes que são expulsos
pelas grandes fazendas e acabam invadindo a terra dos índios, como aconteceu em
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Nonoai e em outros lugares. A culpa não é dos índios, m~ dos grandes fazendeiros e do governo, que vê tudo isso acontecer e não faz nada.
E a minuta ainda vem falar de outros conceitos que serão aplicados na
hora de med.ir as terras que serão doadas aos índios emancipados! E estes crit~rios
serão fixados por não-índios, que não vão ouvir os índios sobre isso. Seria amesma coisa se amanhã viesse um decreto dizendo que metade do Brasil não é mais
dos brasileiros, porque nós não precisamos de tanta terra! Ora, talvez à gente não
use toda a terra hoje , mas daqui a alguns anos nossos filhos poderão precisar dela.
Com os índios, é a mesma coisa. A terra que eles ocupam por tradição é a terra
que dará também para os filhos deles, e nós ~evemos respeitá·l,a. ~lém disso , ~
Constituição, no seu artigo 198, proíbe a doaçao das terras dos 1nd1os como esta
na minuta: mais uma razão para a inconstitucionalidade deste esboço .

4. As restrições à emancipação
Como se tudo o que já foi dito não fo sse o suficiente, a minuta diz, no artigo 12, que, mesmo emancipados, os índios não poderão fazer sozinhos uma porção de coisas: vender ou arrendar a terra, plantar, e etc ... Em tudo a FUNAI
quer pôr a mão, dizendo ao índio como deve fazer estas coisas. Mas se a FUNAI
e o governo acham que o índio deve ser emancipado, por que ainda vêm mexer
com ele? O índio emancipado não iria precisar da FUNAI. Isto significa que a
FUNAI e o governo querem emancipar os índios, mas eles mesmos não acreditam
que os índios DEVAM ser emancipados. Mas pretendem fazer a emancipação de
qualquer modo, e isso s6 vai trazer prejuízos aos indígenas.
Se nós acreditamos que os Índios são gente como nós, só que vivem de
modo diferente, devemos respeitá-los como queremos que nos respeitem. E isso
significa não mexer com o modo de vida e com as terras deles. Por isso, todos devem ficar sabendo das coisas que querem fazer com os índios e não deixar que as
façam. Devemos obrigar a FUNAI e o governo a fazer com os índios apenas aquilo
que eles mesmos desejam.
EXAME DE Mi!RITO
Agora, vamos explicar porque as disposições da minuta são más, independentemente dos erros jurídicos que contém. Examinaremos três pontos:
1) a autodeterminação dos povos indígenas;
2) a organização indígena da propriedade;
3) a divisão da organização comunitária indígena.

l. Autodeterminação dos povos indígenas
Autodetenninar-se quer dizer: escolher sozinho, escolher por si mesmo.
Todos concordam que as pessoas devem ser livres para escolher seu modo de vida :
se vão ser agricultor, operário, doutor, etc . . ·.Cada .um deveria poder fazer esta
escolha, sem que ninguém interferisse. Por outro lado, sabemos que, em realidade,
não é bem assim. Alguém pode querer ser operário , mas não encontra emprego nas
fábricas; outros querem ser agricultores, mas não têm onde plantar. Estes são os
limites que não dependem da pessoa em si. Todos deveriam ser livres para decidir
sua vida desde que, é claro , não prejudicassem os demais. Ora, com os índios
acontece a mesma coisa. Eles devem ser livres para escolher entre continuar índios
ou tentar " virar civilizados". Mas já vimos que a minuta permite à FUNAI, onde
só há não-índios, decidir a vida dos indígenas. Querem tirar deles o seu direito à
autodeterminação, direito esse que todos deveriam ter. Querem obrigar os índios a
se emancipar, a "virar civilizados". E isso não podemos deixar acontecer.

todos recebem o suficiente para viver. Isto é tão verdadeiro que hoje sabemos que,
antes da chegada do homem branco, os índios não tinham doenças, ninguém passava fome, frio ou outra necessidade. Tudo era bem dividido. E o principal sempre
foi a terra, porque é dela que se tiram todas as outras coisas. E a importância dada
pelos índios à terra não é uma importância econômica. A terra tradicional é a pátria dos índios ; eles sempre viveram ali , e ali enterram sua gente. Tirar os índios
das terras em que eles sempre viveram é como expulsar os brasileiros do Brasil.
Mas a minuta agora vem dizer que os índios, quando emancipados, receberão uma
terra particular. Isto é contra o sistema dos índios, e vai atrapalhar muito a vida
deles. E depois, provavelmente este negócio de dar a cada índio um pedacinho de
terra vai atrapalhar a tribo. E quem conhece os índios sabe que isso é a mesma
coisa que matá-los. Por isso não podem mexer com as terras deles; e se quiserem
fazer isso , não podemos deixar.
Isto tudo é tão absurdo, ainda mais porque este ano, 1978, termina o prazo
que o governo mesmo deu para demarcar todas as terras dos índios. Ao invés de
fazer esta demarcação , o governo vai fazer justamente o contrário: diminuir a terra
dos índios, provocando f orne, desorganização e mortes. Desde o descobrimento
do Brasil, já morreram , deste jeito, 4 milhões e 500 mil índios - será que devemos
deixar que matem o resto?
3. A divisão da organização comunitária indígena
Por fim, podemos prever que a emancipação logo vai dividir os índios nas
tribos em dois tipos: índios emancipados e não-emancipados. Como o tratamento
que cada um vai receber é diferente , dá para ver a confusão que isso vai criar. O
índio emancipado não vai mais poder ficar junto com a tribo ; longe de seus irmãos, começa a esquecer a língua, os costumes, a religião e tudo o mais. Se fosse o
contrário: uma lei que obrigasse a todos o s brasileiros a viver como índios, ninguém iria gostar. Com os indígenas, é a mesma coisa. Longe da tribo, ele não vê
mais motivo de viver : por isso fica triste , não trabalha mais (porque não quer comer) e, às vezes, para esquecer o sofrimento, faz o que todo mundo faz: bebe. Nós
não temos o direito de acusar estes índios de bêbados ou preguiçosos, porque são
os brancos que os fizeram ficar assim .
Em verdade , o que parece que o governo quer, é terminar com os índios,
sem interessar se isso significa a morte de todos eles. O Ministro do Interior já
disse, numa entrevista, que em muito pouco tempo não devem mais existir índios
no Brasil. Para o governo, é mais importante que os índios virem miseráveis, que
fiquem caminhando sem ter para onde ir, trabalhando por salários baixíssimos,
vivendo em favelas. Assim, as terras que eram deles poderão ser vendidas a preços
altíssimos enriquecendo gente que não tem mais o que fazer com o dinheiro. Evitar tudo isso é uma questão de honra para os brasileiros: não podemos deixar que
nossos irmãos sejam mais massacrados do que já foram .
Todos os que lerem isso devem espalhar estas coisas. Quanto mais gente
souber, melhor. f; hora de todo mundo dar as mãos para ajudar os índios, que nos
deram a terra, o chimarrão e tanta coisa. Lutar para que eles sejam deixados em
paz é lutar pelos direitos humanos, de que tanto se fala hoje em dia. O decreto de
emancipação não pode sair!
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO lNDIO - ANA(
CONSELHO INDIGENIST A MISSIONÁRIO, Regional Sul"

2. A oJganização indígena da propriedade
Na maioria das tribos brasileiras a terra, as roças, a caça, a pesca e os frutos
pertencem a todo grupo. Não existe propriedade particular. Todos trabalham e
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