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PREFACIO DO AUTOR 

. ~ 

Avalia-se a n1aturidade de urna sociedade pe lo seu modo de 
agi r com rela<;áo as minorias que engloba. O Brasi l de hoje iniciou 
formidáve l processo de crescimento, que o destaca pouco a pouco 
do Terceiro ~Aundo. A que pre<;o? Este Pa ís é igualmente conhe
cido por sua oposi<;ao ao racismo . Entretan to, nao gosta de ver o 
problema do f ndio questionado no exterior. Por que? Alguns antro
pólogos fizeram duras acusac;óes e grupos de militantes europeus 
enumeraram fatos, reais ou imaginários, contra os quais se insurge 
con1 a mesma violencia a propaganda oficial da N.a<;ao. 

Recorr·endo a fontes seguras e diretas, acostumei-me a inter
pretar o fenómeno brasileiro, neste País en1 cujo meio vivo há 
17 anos. En tao, procurei avaliar a situa<;ao humana do f ndio no 
Brasil de hoje. E su rgiu este livro, que aborda o assunto e nao é 
urna exposi<;ao esotérica de Antropologia especializada. Nas suas 
páginas, serenas e enérgicas ao mesmo tempo, dou enfase a urna 
informa<;ao honesta, situada no contexto que a torna inteligível e 
verdadei ra. 

Os ameríndios nao tiveram a sorte que milhares de colonos 
africanos encontrararn no século XX: a de urna reconquista polí
tica dos domín ios dos seus antepassados. A al iena<;ao deles foi, 
desde o início, demasiado radical e a integra<;áo praticamente nula. 
A atual debilidade e impotencia dos índios em se integrar tao tardía: 
men te na sociedade nos revela a sua redu<;ao em termos quanti
tativos, a sua lenta extin<;ao no Brasil. Nao !hes. queremos mal; se 
sao considerados "a mais ", é somente porque desejamos as suas 
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terras. Mas, ern troca de que, se a "assimila~áo" prometida é 
apenas o mito da boa consciencia da potencia usurpadora ? Até 
aonde vao os di reitos do mais forte? Quais as solu~é5es concretas 
que a socicdade branca poderia propor, para defender os direi tos 
humanos daqueles de quem a c iviliza\:ªº roubou, além da paz, a 
saúde e a a legria de viver? 

1 A Questao , 
do Indio 

. ' 

A MATURIDADE H UMANA de urna sociedade é fielmente refletida em sua 
conduta a respcito das minorías que ela engloba. Um problema de n1ino
ria nunca é simples, o que constituí urna razao adicional para aprofundar 
aqueles que sao disso n1erecedores. 

A maioria dos países da Atnérica defronta-se com o proble1na do 
.destino dos descendentes dos indígenas que aí viviam antes da descoberta 
do Continente pelos europeus. E fácil pregar a in oral aos out ros sobre 
um ponto etn que nao se corre o perigo de ser atacado. N ao preten
dcn1os, nas páginas que se seguem, dar li~óes a ninguén1 n1as tentaremos 
ser objetivos, scm falsa afetividade, mediante uma análise da situa~ao 
real dos autóctones que vivem ainda no Brasil. 

Com ef eito, os países europeus que tiveratn colonias viveram situa
~áo scmelhante, salvo por esta enorme dif eren~a: as popula~óes instaladas 
antes da chcgada dos brancos f ortaleceram-se suficienten1ente no decorrer 
do tempo, para· sublevar-se u1n dia contra os herdeiros dos invasores. 
Essa desf orra dos fracos constituirá, tal vez, o principal argumento da 
História no século XX. Os ameríndios nao puderam exercer esse privi
légio da einanci~ao política, sobretudo em virtude de sua marginali
za~~io muito inais li teral, de sua crescente fraqueza numérica, sublinhada 
pelas hecatombes que nunca mais cessaram de abater-se sobre eles desde 
o século XV. E ainda pelo fato de sua péssima assimila~ao pela dvili
za<;ao conquistadora, muito pior que na Africa . D e modo geral, os africa
nos puderam, na verdade, assünilar suficienten;ente as idéias e técnicas 
européias para voltar essas armas contra aquel es que lhas f orneceram . 
Os ameríndios que lograram sobreviver as primeiras hecatombes foram 
repelidos para as florestas ou entao entrara1n em degenerescencia, na 
terra de 12i11g11ém de urna civiliza<;ao que lhes era totalinente estranha. 
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Esse processo corruptor operou-se quer a título individual sobre a maioria 
dos que - voluntariamente ou na? -.- "cruzaram a linha fron~eiri<;~", 
quer a título coletivo, passando os 1nd1os a f a rmar um sub grupo inferior 
na na<;ao (caso do Peru) . O caso das "reservas" brasileiras será c01nen
tado na devida altura. 

Os amerindios sao, pois, aqueles povos indígenas que perdera1n a 
oportunidade dos colonizados do século XX: a de uma reconquista polí
tica dos domínios de seus ancestrais. A sua alienac:;:ao f oi, desde o come<;o, 
excessivarnente radical e provavelmente irreversível. É es se fenómeno que 
pretenden1os examinar mais de perto. N ao lhes será possível, hoje ou 
amanha, nao reivindicar urna autonomía in1possível 1nas integrar-se honro
samente na civiliza<;iio dos vencedores? Poder-se-á vi ver n1ais lüstorica
mente sen1 ingressar na h istória comutn que os povos formam através de 
suas relac:;:óes, tracas, alianc:;:as e antagonismos ? No próprio Brasil existem 
ainda povos desconhecidos que fogem, a qualquer tentativa de aproxi
mac:;:ao, para o n1ais denso da maior floresta do n1t10do . Poderá esse 
anacronis1no durar ainda por muito tempo ? O hon1em pisou a Lua antes 
de ter concluído a descoberta do planeta que o viu nascer. 

O Brasil, entretanto, lan~ou-se na conquista sistemática das suas re
gioes, até as fronteiras mais longínquas. Q ue destino estará reservado, 
nesse processo, aos autóctones ainda nao integrados? Seráo eles integrá
veis? A ideología oficial afinna que sin1, indiscutiveln1ente. Tal co1no 
no passado, quando os tnissionários achavam por ben1 fazer ingressar a 
forc;a na Cristandade os selvagens das Indias Ocidentais (a An1érica, con
fundida inicialmente com a India) . A Igreja teve de corrigir o seu erro, 
en1 virtude da n1ultiplicidade das decep~oes e dos dissabores, e sob a 
pressao das novas idéias de emancipa~ao dos povos, de autonomia das 
cul~uras e do respeito pelas religioes. 

O leitor nao encontrará aqui a defesa de Uina tese a pri.ori nem da 
sua antítese. No longo convívio que nos vincula simpática e jubilosamente 
a este País, apenas decidimos. reunir algumas inf orma<;óes de na tu reza a 
alimentar, em sua objetividade, urna reflexao sobre a sorte atual das 
minorias indígenas, em vésperas de serem colhidas e tragadas pela Má
quina que rasga florestas, asfalta rodovias e decide novas implanta~óes 
capitalistas. Reflexao humanista que nenhuma fronteira poderia sustar; 
ela interessa a todo homem consciente. Será possível transpoJ:: em alguns 
n1eses ou em alguns anos o que parece constituir o abismo de milenios 
de Civilizac;ao e de evoluc:;:ao cultural diferenciada? Nao que certos ho
me ns que vivero boje em subgrupos tidos por primitivos, efetivatl),ente 
ligados a culturas sem história, isto é, sem escrita, nao sejam tao ve lhos 
quanto nós. Sao nossos contemporaneos. Mas, qualquer que tenha sido 
a origem, ainda tao misteriosa, da Humanidade, os ramos divergentes 
evoluiram em velocidades muito desigua.is e ninguém contesta que a civi
lizac:;:ao industrial e atomica, atingida hoje pelo Ocidente, se situa no eixo 
da maior acelerac:;:áo da História até este tnomento registrada. Resta saber 
se é oportuno f alar de progresso e1n todo o rigor do termo; mas isso 
é outra questao gue nao ternos o propósito de abordar de frente : 
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O que signif'icam algumas centenas de milhares de indiví<luos, hoje 
reduzidos a uns· 100 111il sobreviventes depauperados, en1 rela<)io aos 100 
milhóes de cidadáos que no Brasil tem direito ao título de civilizados 
ocidentais e dos quais urna substancial porcentagem - o que nada tem 
de tranqüilizador para a causa índia ~ ainda nao está integrada no 
circuito económico do País? Existe, incontestavelmente, urna ordem de 
urgencias. Mas esta nao pode significar a ignorancia totjll de urna última 
categoría de marginais. No Brasil, ninguém é 1nais marginal, de maneira 
global, do que aquele cujas direitos patrimoniais sobre esta terra. remon
tam aos ten1pos mais antigos. Mas somos nós, nao eles, que Jºgª1:1º~ 
com os conceitos de D ireito Natural. A antigüidade dos títulos c'?nst1tu1 
mn valor entre civilizados (exige-se boje mna criatura administrativa para 
reconhecer, sem humor nem humilhac:;:ao, que u1n grupo tribal é proprie
tário da terra de seus antepassados). Qttem lhe dá ouvidos numa compe
ti~ao ern que os títulos mais antigos pertencem a criaturas sen~ fo~~a 
para obter justi\a? O que significa a Justi~a para quem nao possu1 n1e10s 
eficazes de ve-la feita? As minorías constituem um espelho cruel onde 
nao faz bem aos poderosos olharem-se sem maqui lage1n. Os índios devol
ve1n-nos as nossas interrogac:;:oes e n1ais algumas. 11 csse o interesse da 
Etnologia, quando aborda as qu~stóes fundamentais: O que é o h.omem? 
Que sentido tem o progresso tecnológico? E, alén1 disso, o que é povo 
feliz? Pode-se tirar-lhe a fe licidade en1 troca de colares de con tas de 
vidro, carabinas e rádios de pilha que despejam sen1 descanso urna publi
cidade absurda, fúti l, imunda? 

O leitor terá depreendido qLie o .nosso eixo de interesse é constituido 
por essas interroga~óes sobre o homem, sobre o di~e~t? dos fortes de 
imporem seu modo de vida aos fracos, sobre as poss1bil1dades de sobre
vivencia dos fracos a quem se impos a passagem precipitada. de um modo 
de vida a out ro, totalmente diferente. Durante séculos, n1ilenios, os ame
ríndios encontraram equilíbrios, precários mas relativamente ef icazes, que 
definen1 uma cultura estável e harmoniosa, u111a aliarn;a esporádica entre 
o indivíduo e o grupo restrito, entre o grupo e seu tneio de vida: na 
diversif ica<;ao natural do território (o seco e o úmido, o plano e o aci
dentado, o arb0.cizado e o descampado .. . ) e na alternac:;:ao das esta~oes. 
A vida, se1npre igual a si n1esma e sempre diversa. Mantendo a rncsma 
atividade de ca~a e pesca, de cultivó rudimentar, com os ciclos humanos 
de saúde e doenc:;:a, de r iso e de a1nor, de inquieta~ao da fome e do frío 
noturno, na rivalidade lúdica com os anin1ais, embarca.dos no ciclo de 
sucessivas gera\óes que recolhem o modesto e precioso patrimonio, os 
nossos índios iniciam-se nos mitos e nos ritos, impelen1 a roda que 
conduz ao túmulo os menos jovens. . . Sin1, os mesmos canticos na flo
resta, a n1esma alegria simples no contato com a água, o ar, o sol. Um 
clima de f érias grandes, se isso nao é urna irreverencia. Existencialismo 
avant la lettfe mas vivido no plano cósmico. 

*** 
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O que parec1a quase um eterno retorno foi quebrado no come~o do 
século XVI pelos invasores ibéricos. "A coloniza~ao da América do Sul 
foi tao sangrenta quanto a da An1érica do Norte. A mesma crueldade, 
a mesma cupidez, a mesma incompreensao, na aproxima~ao con1 as cultu
ras, i~dígenas", o~serva ,.-M. Palmier na re~ista Opiniáo (4-12-1972)~ . 
Otavto Paz resum1u adm1ravelmente esse mov1mento de coloniza~ao quan
do escreveu que "sacrificava-se a realidade as palavras e abandonava-se 
os hon1ens de carne e sangue a voracidade dos mais fortes" . T emp.os 
idos? O que se segue o dirá. 

O presente ensaio nao tem em n1ira a original!dade da documen
ta~ao etnográfica rnas a reflexao sobre os dados disponíveis, pelo que 
- a primeira vista - nao deveria en1bara~ar-se em muitas referencias 
e cita~óes . Entretanto, o risco de parecer que se .calunia se1n funda
mentos impóe a necessidade de citar observadores imparciais que se cor
roboram uns aos outros; mas fornecerernos apenas o mínimo útil e guar
daremos algumas inf orma~oes - sobretudo as que se referen1 a dados 
etnológicos - para un1a outra publica~ao eventual, a fim de nao sobre
carregar a presente. N ada do que será dito aqui é gratuito. 

Nen1 por isso nos consideramos no direito de julcar se o Governo 
brasileiro <leve ou nao, pode ou nao, abr ir estradas ~ue atravessam as 
possessóes milenarcs dos índios. Os mais intransigentes nao nos contes
tarao, porém, o direito de reunir docurnenta~ao sobre as condi<;oes em 
que se realizan1, nestc cxato n101nento, tais proezas da civili za<;fto atual, 
sob a égidc do Brasil, e cornentá-las no sentido humanitário. 

Os etnólogos observarn e descrevern os mecanisrnos subentendidos nas 
atividades, cren<;as e rela~óes das sociedades primitivas. Neste final do 
século XX, eles chegaram, contudo, um pouco tarde e só conseguem 
entrar e1n contato com grupos que nao puderam preservar suas riquezas 
culturais, sobretudo ein virtude de sua considerávcl diminui~ao numérica. 
Durante o último decenio, Roque de Barros Laraia visitou os Gavióes. 
Aí encontrou 41, divididos ern dois g rupos hostis. D os dois lados, a 
ausencia de n1ulheres é cruel, nao h avcndo urna só entre os 25 e 35 
anos. O chef e Kockrenum viu-se obúgado a instituir urna espécie de 
p lano de empréstin10 de rnulheres. Isso nao faz p~rte da tradi<;ao e sus
cita outros problemas de rivalidade. T oda 1nedida de sobrevivcncia é em':' 
p írica. Na luta pela sobrevivencia, trata-se menos de integridade que de 
recondicionamento grosseiro das. institui~óes, con1 os _recursos prccários de . 
que se possa dispor. As jnstitui<;oes nao sao pres~.rvadas como um fim 
em si, quando a fome ou algm~ outro perig.o amea<;a a sobrevivencia fí~ 
sica do grupo. o instrumento adapta-se ou desaparece. Quanto as amea
<;as que pesan1 sobre o futuro dos indivíduos, os etnólogos reconhecern, 
por vezes, con1 um n1isto de cinismo, de humildade respeitosa <liante da 
metodología científica e de impotencia, que "para esse tipo de questao 
a Antropologia nao tem resposta" (Laraia, 1967, 21) . E também anota
n1os urna das inúmcras rnaneiras como urna família humana pode morrer. 
En1 ta is circunstancias, a agonía ocorre de tal e tal modo. 
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Ficou bc1n entendido que o etnógrafo ve1n in en os para descrcver 
um mecanismo de vida colctiva, o que continua a ser, entretanto, o seu 
ideal, do que para registrar o processo de decadencia, as fases de urna 
agonia, os estertores de uma inevitável mortc . Os autores escrevem-no 
sinceramente ein Indios e Coleto res de Castcmhas : á parte alguns capítulos 
mais técnicos, "o rest~nte do livro é urna tentativa de apenas contar o 
que acontecen a esses tres grupos tribais (Suruí , Assurini, Gavioes), de
pois de sua pacifica<;ao . A contribui~~fo gue se deseja fazer publicando 
este relatóri.o é no sentido de acompanhar o final de sociedldes indí
genas que tiveram no contato sua entrada na h istória nacional, ao mesmo 
tempo que sua extin~ao" (Id., 22). Aco1npanh'1.-se um cortejo fúnebre, 
as carpideiras nao faltam e nós lhes fazemos respeitosa cornpanhia. 

. ~ 
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Origem dos Ameríndi·os nas Teorías dos Brancos · 

A ra\a humana nao nasceu por certo nas Américas. Para uns, os primei
ros imigrantes aí ·chegaram há. cerca de 40. 000 anos, no final da Era 
Glacial (paleolítico supérior na Europa); para outros, os primeiros h~bi
tantes do Brasil teriam passado pelo Estreito de Bering há 50 ou 70 
anos, a menos que se tratasse de · indonésios arribados do ·Padfico as 
costas do Equador atual e que éruzaram· ·ps Andes para entrar na · Am~~ 
zonia (Dick E. !barra Grasso). As. frans~nigra~óes padficas teria1n com.e
\ado no terce,iro milenio . an,tes de . nossa ' era e ainda nao cessaram. . . . . . . . , , 

Certos investigado.res acentua1n os tra~os co1nuns dos povos primi
tivos das Américas, atribuindo-lhes como origem popula~óes oriundas da 
Asia Oriental, chegadas em ondas sucessivas pelo Pólo Norte, a vau -
por assim dizer - numa época em que · isso era possível. Nao se trata. 
de urna ra~a vermelha, que · nunca· existiu, mas de diversas linhagens 
amarelas mongolóides. Os indícios mais seguros sao de natureza bioló
gica: a identifica~ao ·de -características hereditárias no sangue, no tra\ado 
das linhas da mao ou na consistencia do cerume das orelhas (seco nos 
indo-europeus, úmido nos mongóis e ameríndios) . Poder-se-ia pensar que. 
os indios, se efetivamente chegaram pelo Estreito de Bering (cabo Dej
neva), f ossem imigrantes mais antigos ao sul do que ao norte do conti
nente. De fato, estamos irif ormados de que os primeiros a chegar tinham 
cranio dolicocéfalo ( alongado), ao passo que os seguintes eran1 braqui
céfalos ( cranios largos) ;· e; por out ro ~ado, que os dolicocéfalos dominam 
no N orte e os braqukéfalos no Sul. Eis úm genero de problema que 
os amerindios nos · submeterú. A .. pi:imeira onda ·de oéupantes nao era, 



sem dúvida, tao mongolóide quanto as seguintes, incluindo elementos 
indo-europeus e até negróides. 

Entre os autores que acentuam as diferenc;as étnicas entre amerín
dios, In1belloni chega a propor-lhes sete estirpes: tasmanói<le, austra
lóide, melanesóide, proto-iridonésia, indonésia, 1:1.ongolóide e esquimó.' 
~ certamente cabível acentuar o elemento mongoloide (do qual os esqu1-
mós nao passam de urna variedade tardía) como preponderante; arianos 
do cáucaso juntaram-se a eles, depois os australóides ( chegados pelo An
tártico e pela Terra do Fogo) e os melanesóides (vindos pelo mar, do 
Pacífico) ; os outros elementos sao menos in1portantes, se bcm que os 
elementos oriundos da Polinésia e da Melanésia sejam pouco discutíveis 
(Birdsell, Salzano e, sobretudo, Rivet) . 

As n1igrac;oes, que vao em geral de Leste para Oeste, estenderam-se 
entre 20. 000 e 4. 000 a. C., segundo se presume, com períodos de maior 
intensidade. Comec;ara1n aqui após a época do homen1 de Neanderthal, 
do qual nao existen1 vestígios na América ( apesar dos rumores p~rio?i
camente propagados por falsas descobertas) . Entretanto, en1 pnmeira 
fase, os índios da América ultrapassaram em progressos técnicos os seus 
contemporáneos europeus. Quando o neolítico surge na Europa (pedra 
polida, tijolo e cerámica), cerca de 8.000 anos a.C., já estava presente 
há mais de 4. 000 anQS na América. Nao nos alongue1nos sobre a pre
cária superioridade do ameríndio · sobre o H omo · sapiens europeu, por
quanto esse avanc;o na agricultura, na pecuária, ~a construc;a~ e em cert~s 
técnicas menores mais elaboradas náo dizem respeito aos índ10s do Brasil, 
eternos pobres da floresta. Os índios que se instalaram no que hoje se 
designa por território brasileiro nao n:iaram, de fato, urna grande civi
lizac;ao como a produzida pelos aztecas do ~f éxico; pelos maias, seus pre· 
decessores, pelos toltecas da mesma regiao e, enfim, pelos incas do Peru. 
O arqueólogo brasileiro Luiz Galdino acredita. que, antes dos ancestrais 
dos índios pouco evoluídos que hoje conhecem_os no Brasi l, houve no 
País urna civilizac;ao índia n1uito superior; esse paradoxo está longe de 
ser provado (J. d . T. , 7-4-71) . A arte de vi ver dos Xetas de Mato 
Grosso nao se distancia inuito do que foi no paleolítico. Os índios em 
contato com os brasileiros permanecem na idade da pedra polida. A dis
seminac;ao dos grupos índios pelo imenso território explica, en1 parte, 
a deriva(ao de suas línguas (cuja diversidade extrema cria problemas por 
resolver), assitn como o escasso progresso tecnológico. 

Foram recenseadas 1. 700 línguas ou dialetos so1nente para as tribos 
da América do Sul. As Américas Central e do Sul contam, pelo menos, 
140 t.ribos, número ligeiramente inferior ao total de tribos índias na 
América do Norte. Para nao ter de discutir do ponto de vista de saber 
se se trata rigorosamente de urna tribo, o etnólogo pref ere f alar de 
grupos tribais; em geral, eles próprios se dividem numa multidao de co.-. 
n1unidades de vida ou aldeamentos mais ou menos móveis. Assim, urna 
tribo pode estar muito ramificada, como a dos Guaranís, subf amília do 
grupo Tupi-Guaraní. Encontra-se a tribo guaraní disseminada entre quatro 
país_es atuais (Brasil, Paraguai, Ar$entina e Bolívia), dividida em 34 lío-
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. . . 
gt;ia~ diferc~tes ·e et?J. i~~ei~s _súbgrupos .. N.e~huma cl~s~ifka~o é es~r~~ 
tamente rigorosa e definiti:va_;· tr~b_aµio par?- os . etnólogos, até que. o ·seu 
objeto vivo de estudo desapa·rec;a; para prossegu.ir, conv.erter-se-ao de ex-
ploradores _etn arquivistas. . . . . . . . 

No Brasil, fl. presenc;a do holl)em prin1.itivo léva a distinguir clara:. 
n1ente duas regioes: a Bacia Amazónica e o Brasil Central e Jvferidional. 
Na Bacía do_ An:iazonas, 11ada se sabe sobre a presenc;a humana antes do 
aparecí mento da cerámica, por volta do ano 500 a.c. ; é provável, con
tud?, que. aí circulassem, sem ter deixado vestigios, triqos q':le viviam 
dé cac;a ~ cole.ta. Grupos p~ovenientes do Oeste e do Noroeste . instala
ram-se na regiáo ao redor do ano 1000 da nossa era e deixa~am em 
1'1arajó e em Santarém, no ·.Pará, ceramicas e outros irídícios de urna ·so
ciedade solidame~te hierarquizada, excepcionalmente complexa, dotada de 
gqvcrno autoritário e onde o trabalho. era especializado. . °_ 

No Brasil Central e Meridional, os vestigios de Lagoa Santa (Minas 
Gerais) fazem. ·pensar na presenc;a hun1ana ( ossadas de uns 90 indivi
duos) desde 8. ooo a. e. Dá-se o nome de sambaqttis a depósitos n1uito 
antigos de conchas, restos ·de f ogueiras e f ornos, esqueletos de anima is 
diversos, que denotan1 a presenc;a humana pré-histórica. Alguns desses 
tnontículos atingem váúos metros de altura. A sua origem estende-se ao 
longo de um passado de 1O.000 a 1 , 500 anos. Assim é que o sitio 
de sambaqui situado no Paraná, perto dos mananciais do Jacareí, deve datar 
de 6. 500 anos, ou sej a, 4. 500 a. C. O Estado de Santa Catarina, no· Sul 
do País, é o local onde se encontram os mais volumosos sambaquis do 
mundo (até 30 n1etros de altura) . . Os sambaquis da baía de Santos ( em 
1\1aratua) continham numerosos instrumentos da idade da pedra talhada, 
datando de 5 .000 a.C. Os zoólites. sao animais. (habitualmente peixes ou 
aves) ou vegetais pet!ificados; as estruturas dos seres vivos originários 
sao facilmente reconhecíveis. Existem em relativa profusao nas camadas 
que datam d? início da nossa era,. ao lado de f erramentas de pe4ra po
li da, os~·os esculpidos, conchas. ornamentais etc . A cerámica só aparee~ 
nessa regioes por volta ·do ano 1000 da nossa era, contemporanea dos 
Tupi-Guaranís. Os recursos oferecidos pelo oceano retardaram no litoral 
o. apareciment~ e a expansao da agricultura. 

A ideritidade das tribós que sulcaram o Brasil antes da nossa era 
e seus itinerários antes da invasao ibérica pern1anecem misteriosos e muito 
pouco decif rados . 

Origem dos Brancos do Brasil, nos Mitos dos Indios 

Nao será pelo fato de os mitos nao teretn origem conhecida, a nao 
ser o caráter coletivo e difuso, freqüentemente ,diversificado en1 1núltiplas 
versees incomparáveis, que sao carentes de história. Assim co1no os exe
getas reinterpretam a Bíblia quando urna crise cultural lhes dificulta a 
aceita~ao do significado recebido pela sua gera<;1o, também os povos sem 
escrita reinterpretam seus mitos para adaptar-se as situa~óes inusitadas e, 
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para eles, inteiramepte. novas .. . O .. abµs.? ..d.~ - '.~e}!:~;~l.'.ret_ª\.~º. ~~i:is~it~i~.i.a 
um perigo para . a. autentidd~de. das. t~acli~óes, m.~_s . e . .,ui;1a . oe~es5;1dade ~in 
período de crise aguda, a f1m de mantee. .aS. ant1gas ·e: venera".e ts . c.ren~as 
dos ancestrais. Os mitos cosmogónicos dos índjos enriqueceran1-se, pois, 
a partir do século XVI, com e~p.1Jca~9es 9u, .~elhor d ize~do, episódios 
relativos ao aparecimento dos b_rancos e. "justificativos d'a evidente - ou 
aparente - inferioridade dos autóctones dia~te qaqueles . Júlio e. ~ic
latti propóe dois exemplos que citarenios sucintamef?te: o dos índios T im
biras e o dos indios Cadiueus (1vfelatti, 197Q;_ Ribeiro, ~ 950) . 

Esses T imbiras vivem ao sul do Maranhiio e ao norte de Goiás . Para 
eles, os brancas prove1n das. metamorfoses d.e un1 rapaz. chamado Auké. 
N o tempo etn que na terra só havia indios, u1na ~1ulher ficou grávida. de 
um menino extraordinário. Quando ela se banhava no río, ele saía do 
seio materno, transfortnava-se em un1 ou outro . anitnal, ficav1 pulando 
por aquí e ali, e retornava ao seu abrigo nutriente . . U rna vez nascido, 
transformou-se rapidamente nui11 . adtilto já. velho, manejando poderes so
brenaturais que fazia1n tren1e.r; ·Os · que o cercavan1. Estes decidirarn nu tá
lo, sem que o soubesse apenas sua mae.. Diversas tentativas fracassaram: 
quando guisera1n afogá-lo, transfonnou-se em peixe; quando pretende
ram jogá-lo do cimo de un1a rocha escarpada, converteu-se em f olha 

. de árvore e desceu suavemente até o chao. O avo imaginou en tao urna 
grande f ogueira; a idéia f oi .executada mas, no momento de inspécionar 
as cinzas, viram-se diante do primeiro homem civilizado, Auké ( ou Auki) , 
um branco próspero, entre sua mulher e . anin1ais domésticos que o ca~ 
racterizam. N um gesto n1agnanin10, Auké convocou a tribo e d~u-lhe a 
escolher entre o arco e o fuzil. Intü~1idados pela arma automática, os 
índios preferiram conservar o arco. Foi o gesto simbólico de recusa da 
civiliza~áo avan~ada dos brancos. A.uké nada pode f azer sena o deplorar 
~ sorte da tribo . Tal ~ o inito dos T.i-mbiras, que lhes permite situar-se 
logicamente em face dos invasores. 

Os índios Cadiueus vivem em Mato . Grosso, descendentes · de um 
dos ramos do povo guerreiro e altaneiro dos Guaicurus . O seu demiurgo 
é o herói Gó-Noeno-Hódi, que tirou de Ut'.\J buraco toda a espécie ·de 
seres humanos. Gó pass.cu en1 seguiqa a distribui~ao dos bens, tnas nada 
deu aos Cadiueus, salvo a voca~ao gu_erreira de tomar pela f or~a aos outros 
povos o que eles possuíam. Isso explica, simultaneamente, a sua: extrema 
pobreza e alimenta a sua agressividade combativa. 
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111 ·- Grandezas e ·.Misérias d~ . -

Conquista do Século XVI 

.. 

Provavelmente o Brasil nao foi descoberto por acaso . De qualquer ma
neira, a frota de treze caravelas, tripulada e equipada por 1 . 200 . homens, 
f oi impedida de prosseguir · sua rota para a India: o escolho e_ncontrado 
no caminho oceanico, .nesse día 22 de abril de 1500, era o futuro Brasil. 
O achado de Cabral fez a ·sua fortuna e, em pouco tempo, a de Portugal. 
O Papa j á concedera a . esse país as ter ras "situadas no l in1ite de 3 70 
léguas marítimas, a oeste das ilhas de Cabo Verde"; além desse meri
diano, ·o novo continente deveria tocar a Espanha mas a habilidade pouc:o 
escrupulosa dos portugueses fe-los ultrapassar a linha tra~ada pel~. :sobe
rano Pontífice. O que ·é novo com Cristóváo Colombo, no f 1nal do 
século XV, e com Cabra!, . no come~o do século XVI, nao é tanto a ·des
éoberta d.a América - ·os fenícios do século 11 .e os víkings do sécul9. VI~ 
já a tinham feito antes, sem falar dos antepassados dos a1neríndi9.s; . é, 
outrossim, o fato qe esses pioneiros . terem regressa~o a 1nae-pátria par~ 
)niciar urna dupla corrente de trocas qtie continua a ligar os continentes, 
~pesar · da interposi~áo dos oceanos. 

Os recém~desembarcados do ano ~á 'gra~a de 1500 nao tardaram 
em encontrar os autóctones: esta terra nao era assim tao virgem . A pri· 
meira tribo na rota dos portugueses foi a dos Tupiniquins ( sem sobre
viven tes atuais) . Apresentaram-se en1 seguida, numa ordem que .nada 
teve de protocolar, os Tupinambás, os Aimopiras, os Caetés ( estes já 
tinham sido completan1ente extertninados antes do final do século XVI), 
os Goitacás . . . Todas essas tribos eram da f an1ília tupi . Foram encon
tradas outras tribos de un1a família outrora chamada Tapuia e hoje identi· 
ficada com a f amília Jé, segundo a classifica~ao recebida de Von den 
Stein~n. Somente durante o século XVI, de u1n país que contava entao 
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menos de dois milhóes de habitantes, 5ÓO. 000 portugueses expatriaram-se 
em busca das colonias, urna boa parte dos quais rumo ao Brasil . 

Pero Vaz de Caminha, escrivao que se tornou cronista, conta como 
os. prirneiros membros da exp~dic;ao poi:tuguesa de 1500 f oram recebido~ 
corri cordialidade. Segundo um· resumo· de N. Freire-Maia, "os índios nao 
eran1 se~vagen_s, perversos, maus ou . interesseiros. Justamente pela sua 
·cordura e pela· sua jovialidade é que nunca poderiam avaliar o que repre
sentavam, en1 tennos de história colonialista, aquele primeiro encontro e 
as primeiras trocas de presentes. O que se seguiu foi urna invasao guer
reira: a paz só se conseguía pela cessao de terras, pela sujeic;ao em forma 
de escravatura, pela aceitac;ao total da cultura alienígena. Assi111 é que, 
de senhores de terras se1n fim, tinham de passar a estrangeiros; de ho
mens livres na mais ampla acepc;ao desse conceito, devi·am transformar-se 
em escravos; de donos de tradic;.óes religiosas seculares, tinham de aceitar 
o cristiani5mo co1no era pregado e praticado pelos europeus" (Freire
Maia, 12). Em 1534, o País foi dividido em quinze capitanías heredi
tárias, cu jos titulares eram praticamente senhores feudais. Lamentavel
mente, a ternura das relac;óes interétnicas era unilateral, ao ponto de, em 
1537, o Papa Paulo III ver-se abrigado a descartar a suspeita de que 
esses índios nao teriam · alma (o que facilitaría a evangelizac;ao supri
m·ind.o-:a); Q pontífice rom_ano declara: ·entao que se .trata de ·verdadeirós 
. humanos, · coro tudo b que isso pode acarreta.r. Ficavam por · explicar os 
nossos . vínculos de parentesco com Adao; ainda hoje se esb::i~am hipóteses. 

. .No., Brasil, os . primeiros pedidos de autorizac;ao dé in1pórtac;ao de 
negros da Guiné datam de 15 39 e da década de 1540. Com efeito, vira-se 
logo que a f orc;a de trabalho dos brac;os indígenas ·era das mais indo
le~tes e escassas. Os conquistadores -pottuguese.s imitaram, pois, os .seus 
Rr11nos . espanhóis que desde o século XV já· trazi.am negtos para a Amé
nca em carregamentos completos . . o .. tráfico de _negros, dos séculos XV 
a XIX? . cónstituiu o fenómeno mais colossal qu~ ª: H<istória conheceu · (até 
~ ~u~g1mento do nazismo), co~o transmigrac;ao for~ada de povos; foi 
ma1s prolongado. e quase tao sistemático quanto a q_eportac;áo de judeus 
em meados ·do século XX. Embora se fizessem igualmente acompanhar 
de capelaes religiosos, os invasore.s portuguese~ . fizeram prova, em geral, 
d: me.no~ ~iolencia e cn1eldade que os conquistadores . espanhóis; o qt.Je 
nao s1gn1ftea tampouco que fossem meninos de coro com éorac;ao · de 
cordeiro. Entrementes, a Colonia desenvolvía-se, articulava-se. Em 1548, 
o Governador-Geral do território tem sua sede oficial em Salvador da 
Bahia. 

· V oltemos aos índios. Desde o come~o da coloniza~ao até nossos días, 
\ a salva~ao deles sempre esteve na fuga; as armas eram demasiado desi

guais. As tribos sobreviventes nao devem a vida, justamente, a fuga de 
seus ancestiais ?: Estes fizeram Montaigne dizer, em pleno século XVI: 
"Nada existe de bárbaro e de selvágem n·essa na~ao; pelo que me conta
ram, senao que· cada um chama barbárie ao que nao é de seu costume 
~ ú_san~a: . . Eles sao selvagens do mesmo modo que chamamos selva gens 
aos frutos que a ~atureza, por si mesma e em seu progresso .ordinário, pro-
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duziu; no e~tat~to, a.os ~utros, aqueles que alteramos por processos de 
cultura e CUJO desenvolv1mento natural modificamos, é que deveríamos 
aplicar o epíteto. As qualidades e propriedades dos primeiros sao vivas, 
vigorosas, aut.enticas, úteis e naturais; nao fazen1os senao abastardá,-las nos 
:Otitros á fim de 1nelhor as adaptar ao nosso gosto corrompido" (Ensaios, 
J, 31) . Quando prevaleceu o entendin1ento coro determinada tribo, ficou 
aberto o. c;aú1inho a . certa mesti~agem. Havia sangue frances nos Tupi
nambás da segunda ou terceira gerac;oes após a conquista, fruto das rela
c;oes passageiras de corsários bretoes e outros aventureiros franceses com 
as índias, mas tan1bém en1 virtude dos festins antropofágicos de que al
guns de nossos compatriotas foram o prato principal. Isso nao trouxe 
muita sorte aos Tupinambás, que se extinguiram no Brasil. Em contra
partida, <leve subsistir sangue tupinambá nas veias de franceses atuais, 
se assim podemos dizer. Só Villegaignon voltaria a Fran<;a, para o Natal 
de 15 58, coro nada menos de 50 Tupinambás nos poróes de seu na.vio. 
Em Ruao, Dieppe e H onfleur arribaram numerosos navios provenientes 
do Brasil, carregados de indígenas brasileiros. Por vezes, foram dadas 
ordens para que eles voltassem a sua terra; é duvidoso que tenlíam sido 
todos recambiados. Vee1n-se ainda reproduc;óes de cenas da chegada de 
índios na Igrej a de S. Tiago e~ Dieppe, na casa lle dtt Brésil em Ruao, 
n,? .. ,qas~elo .. Ango, en1 .Varengeville.. Gaffarel e R-. Garci.a provaram a 
Eresenc;.a .de palavras tupis .na língua. francesa .. 

· .. No caso normal .em que os indios aprenderam, pouco a pouco, a des
confiar dos. btancos, !utas enden1icas dizimaram ambas as partes, sobre
tudo do lado dos 1nais fracos, reduzidos a escravidao em .caso de captura. 
Os · outrós sobreviventes indígenas ·nao tinham · outro. recurso senao errí· 
l:>r.enpar-se na -.floresta. Na Capitanía de S. Vicente (litoral atual dos 
~stados de Sao Paulo e do Paraná), verificarain-se as duas atitudes, as · 
quais . se· integraram no movimento bandeirante sob a designac;ao expres
siva 9e "delo da ca\a aq · indio" . J oao Ramalho, .Antonio Rodrigues e 
outr.os ¡ior~ugueses da · costa obtiveram iapidamente a arriizade tanto dos 
;f upiaiquins como dos Tamoios da regia o. A atitude f oi mais duvidosa 
coro ,0s 0uaianeses ·do· planalto, ao passo que a hostilidade coro os Ca
rijós ·do Sul (praticamehte todos os Guaranís· da regiao) foi constante. 

' ' 

15 

. . .. 



" . . 

IV 

. - . . . .~ . , . ' 

Do Século XVI aos 
Alvores do Século XX 

Os portugueses conseguiram tomar aos espanhóis urna parte das terras 
da Amazonia que deveriam caber aos segundos, quer em virtude do acor
do de Tordesilhas, quer em decorrencia das descobertas cspanholas, em 
particular a expedi~áo de Orellanl,: que já no século XVI atravessara a 
Amazonia. Somente no come<;:o do século XVII ( edifica\ao do Forte 
do Presépio, origem da atual ·cidade de Belém: 12 de janeiro de 1616) 
ou, melhor, a partir dessa data, é que os portugueses vao empreender 
a conquista da Amazonia, impedindo a entrada a ingleses, irlandeses, 
holandeses e franceses. O eixo privilegiado da conquista é o Rio Negro. 
Desde o come<;:o, a Igreja prestou decidida ajuda, com suas famílias reli· 
giosas (por ordem cronológica de aparecimento no Novo Mundo: fran· 
ciscanos, carmelitas, jesuitas, mercenários ... ) . O Brasil só conseguiu 
legalizar, por assim dizer, a ·incorpora\áo da Amazonia ao seu Imp~rio 
a 9 de novembro de 1823 ( cria<;:ao da Capitania de Sao José do Rio 
Negro, que viria a ser o atual Estado do Amazonas). 

Na segunda metade do século XVII, o Governo.Geral colocou a 
seu soldo bandeirantes mercenários para dar combate aos índios consi· 
derados perigosos ou inimigos, primeiro na regiao da Bahía e de Ilhéus, 
depois no Rio Grande do Norte e no Ceará. Os prisioneiros transfor· 
mavam-se em escravos. Os indígenas, sobretudo os que eram de tempe
ramento guerreiro, eram assim profundamente humilhados em seu senti
mento de liberdade, valor fundamental para o indio. Seu rendimento 
no trabalho sofría com isso, tanto mais que as tarefas demandadas pelos 
brancos nao correspondiam a coisa alguma na psicología do indio e seu 
tipo de resistencia física, notória na floresta, nao se ajustava em absoluto 
ao trabalho contínuo. Rebelavam-se f acilmente, tentavam fugir ou che
gavam mesmo a suicidar·se. O comportamento dos responsávei~ dvis e 
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m.ilitares pela expansao da Cristandade nas Novas Indias . reduzia a zero 
~. bula Veritas Ipsa; pela qual o Papa Paulo III interditara; em 1537,. a 
escravatura no N ovo Mundo. 

A prin1eira lei portuguesa a declarar a liberdade dos indígenas data 
de 1570. A prática ignorou ~ por muito tempo esses textos. Em 1609, o 
Rei Filipe 111 declarou os índios "inteiramente livres", mas as reda· 
ma~6es f oram tao clamorosas que ele teve de revogar essa lei do is anos 
depois: o novo texto de 1611 admitia que se fizessem prisioneiros de 
guerra (a guerra justa, quando nao a guerra santa, contra os pagaos) . 
A esse respeito, jesuítas e dominicanos pregaram por largo tempo no 
deserto ( aliás, em desertos diferentes) . Ao Norte do Brasil, os merce
nários contratados para combater os índios eran1 pagos, por vezes, pelo 
direito de conservar os vencidos c01no servos (Capitanias da Babia e qe 
Ilhéus). N o Rio Grande do N orte e .no Ceará, o co1nbate chamava-se 
"guerra dos bárbaros", sem que julgue1nos necessário especificar de que 
lado estavam os bárbaros. · · 

Entre os jcsu.ítas, brilhou por seu evangelis1no e por sua eloqüencia 
o Padre Antonio Vi eira, que precipitou o dia da liberta\ao jurídica dos 
índios. No Sul do Brasil, jesuítas espanhóis cnviaram ao Papa Urba
no VIII o Padre Francisco Diaz Taño, que regressa com a missao de 
publicar a bula V eritcrs Ipsa1 já velha · de un1 século ( foi cm 1537, com 
efeito, que o mundo soube oficialmente que os índios eram veri homines, 
mas certos súditos continuavam f azendo ouvidos de mercador) . De re
gresso ao Rio em 1640, o Padre Taño apresentou a bula ao adn1inis· 
trador eclesiástico para que f osse promulgada. Ao tomarern conheci
mento disso, a Camara dos Representantes e o povo insnrgiram-se contra 
a n1edida, ao ponto de o Governador Correia de Sá ·ter de p roteger o . 
ernissário jesuita e celebrar convenio co1n a sua Ordem, para que a Com
panhia de Jesus deixasse aros civis a administra~áo dos indígenas, conten
tando-se em zclar pelos indivíduos já confiados a sna assistencia. Em 
ccrtas regióes, os jesuítas foram amea~ados de expulsáo, ·e1n virtude da 
prot~ao que dispensavam aos índios. Quando, em 1763, a Capital fói 
transferida. de · Salvador para o Rio, a N a~ao a inda esta va dividida, desde 
1621, entre duas regióes, cada uma delas dirigida por um governador 
régio. Só em 1960 é que a Capital do País vi ria a conhecer nova trans· 
ferencia: do Rio de Janeiro para Brasília. 

Tanto os primeiros jesuitas do Btasil como os dominicanos que pre
garam no século XVI ao norte do Continente sul-americano e nas ilhas 
do Caribe defenderam com veen1encia os índios sem se inquietar muito 
com o tráfico negreiro. Ouve_;se ainda Bartolomé de I.as Casas, O. P., 
tratar de "lobos, leóes e tigres croéis" os con,quistadores espanhóis, que 
"reduzian1 a peda\OS, nutavam, afligiam, atormentavam e destruíam este 
povo" . In loco, a tendencia do branco é, de fato, para explorar ao máximo 
o índio. Com a distancia, o cora~ao do branco' amolece, a sua genero
sidade vem a tona e n1anifesta-se a favor de seus longínquos irmaos sel
vagens; nao compreende o sadismo de seus primos da América. Com a 
ajuda da imagina~ao, o selvagem converte-se num modelo de humanidadc 
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.q~e ~ai ~u~i?~~ ' ·~a. univers~li.dade . . do ·p~ca~é> ·~rigi nai e sublinha os· de·
f eitos da C1v1lizac;ao. Os enciclopedistas f or"'tn entusiásticos devotos do 
bon1 sclvagctn índio,. em fácil contraste com o negro, cuja natureza tÓdo 
mundo sabe que é perversa ( Adáo nasceu verdadeiramente na África) . 
~ssim se combinavan:, inconscienten1ente, o apoio ao colonialismo que 
-ra apoderar-se da Afnca, p reparado sen1 que se soubesse, e a boa cons
·cicnda que podía, ao n1esmo tempo, condenar os ibério>s que devasta
,;am as Américas Central e do Su!. · 

o inito europeu, que será recebido pelos americanos que nao vivem 
perto .de índios, é .alimentado pelas cronicas de vü1 j antes : Vespúcio, 
·Paulm1er de Gonnev1lle, Parmentier (o da batata), Saiutonge, H ans Sta
·~en, Schmidel, The,1et e . o famoso Léry . Como se ve, f ranceses e ale
rnaes rivalizava.ni, trazendo suas lúnetas a Amazonia . Eptoa1n louvores 
·~ i ?o~encia do macho'. a beleza da . índia pelada, a alegria da crian~a, 
a ltberdadc despreocupada e geralmente pacífica de tl)dos . N a inesma 
época, o E11Jaio sobre o Caráter do Homem Selvagem, de D iderot, e, so
bretud~,. Rousseau, gra\:aS uo Contrato Social e a Emílio ott A Origem 
da Des1g11a!datle1 entusiasmaran1 a burguesía cori.1 o mito do Bon1 Sel
vagem, na verdade, já yelho de tres séculos . Os letrados brasileiros se
$,uiram-lhes na esteira, orquestrando de forn1a bast:1ntc ingenua o tema 
Jª con~ag~ado pela Europa: Santa Rita Duriio ( O Caram1tr11, 1781 ) cele
bra a 1nd1a 11oema, que nada no rastro do navio onde seu amante retorna 
a Europa para arrebatar-lhe um derradeiro sorriso; Antonio Sousa Caldas 
plagia o Disc.urso sobre a Origem e os F11ndame11Jos d.t D.:.'ig11a'dade 
entre os Home11~, de J. -J . Rousseau, em seu livro O Elomem Selvagem, 
de 1783; Francisco de 11elo Franco prcferiu plag iar o Emílio cn1 seu 
Tratado da Ed11cafáo Física, publicado en1 1790; os mesmos temas sao 
desenvolvidos por Miguel de Araújo Porto Alegre cm As Brasili.n1a.s, 
de 1843, e por D omingos José Gon~alves de Magalhaes, cm A Confede
rafáO dos Ta1noios, de 1856. Sob forma poética, vem a público Os Tim
bfrcts (1 858) , de Gorn;:alves Dias. Aparece nesse momento o fundador 
do ~omance brasileiro, José ·de Alencar, com O Gttar.:mi ( 1857) , o 1nais 
célebre de seus romances indianistas ( l racema, 1866; U birajarrr, 187 4), 
expressao da matuúdade romantica do Brasil. · 

. Tudo isso é importante na cultura brasileira . Ro1nancc e poesia, 
mais do que etnologia ou história, dir-se-á; certo . Pelo n1enos, csses au
tores idealistas se desligaram dos interesses sórdidos de seus compatriotas 
que massacravam ou exploravam o indio. Questao de condicionamento, 
replicar-se-á; o idealismo romantico alimentou o materialismo etnocentrico 
servindo-lhe de c~ntrapeso . Talvez . De fato, ainda hoje, para muito; 
br: nc?s ou sertaneJOS (pobres trabalhadores rurais que se encontram, eles 
propnos, nas margens da "civilizac;ao" branca) vizinhos da$ zonas fre
qüentadas pelos índios "em liberdade"' estes nao sao verdadeiramente 
criaturas humanas, nossos semelhantes; nao sao considerados "e-ente" nem 
,, .,,.., . b 

cnstaos , mas brchos-do-mf!to, uma espécie de macacos particularn1ente 
hábeis e maléficos. Encontra-se aí a expressao de um fenomeno mais 
vasto : os pavos gue nao conhecetn o conflito de ra~as ( ou conhecem 

muito pouco) sao duros para oom aque1es que lhe$ escapan1. O n1~qo 
alimenta a ideo logia. A .boa consciencia . adquire-se f acilmente -Ion oe -da 
zona de desafio ou quando esta é atravessada coino turista . A bsu_ql.~ 
cumplicidade dialttica nao é sornen te no Brasil o fru to da diversidade 
de condicionamentos: ela também reflete o amplo divórcio entre .a ·t~;ri~ 
e a prática. 

Seja coino for, urna discrimina~áo foi praticada: legalmente, do sé
culo XVI até fins do séciilo XVIII; em seguida, de maneira ilegal . 
A legisla~~º brasileira da época imperial, que só f oi anulada no. f in1 do 
século XVIII, proibia, por exen1plo, o acesso ao sacerdócio cristao dos. 
filhos e netos de infiéis, assim como dos negros e mulatos; até 1773, 
estes nao podiam ser funcionáúos públicos. Tem-se enfatizado l i11iúde 
as contradi~oes da política oficial no tempo da colcnia . O poder osci..: 
lava de urna pressao a outra, exprimindo-se de f orn1a pouco coercnte de 
um texto a outro, ora aceitando o extennínio dos índios, ora def enden.-. 
do-os para fazer deles bons operários, (It~ando nao hons cristaos. Eni 
meados do século XVIII, o Marques de Porr.tbal t~mou enérgicas n1ed_idas_ 
em favor da liberdade, pelo menos teórica, dos índios. Num estilo c:le 
elevado paternalismo, cría-se um "diretor de índios", o qual deve zelar 
em cada cidade pela integrac;ao _dos autóctones nos co~tumes e na pro
dU<;ao da civilizac;ao brasileira; o cargo sucumbiu ao scu p.Lóprio t'Xcesso 
de pei:o em 1 798. · 

N o comec;o do século XIX, a guerra está aberta.mente declarada 
entre brancas e indios livres. A situa~ao só melhora muito lentan1ente 
após a Declara<;ao de Independencia do Brasil, em 1822; o Império, entao 
declarado, nao n1ais admite a redu~áo pura e simples a escravidao .. 
A partir de 1843, o governo do Imperador D . Pedro 1 regulamenta a 
atividade catequética dos capuchinhos estrangeiros que, depois de Pom
bal, sucedem aos jesuítas expulsos do País na época colonial. Oscila va-se 
ainda e.ntre um total desprezo pelos selvagens e urna assimilac;ao pouco 
esclareo da . U1na lei de 1850 equipara as terras dos índios ~s pr0prie
dad~s privadas, atitude contraditória na medida em que t.oma os índias 
por crianc;as a quem cumpre proteger em seus direitos. Era outra f orina , 
de ex.primir a lei do mais f orte, com o ar de respeitar os direitos de . 
outrem. 

Após a proclamac;ao da República (1889) , o governo nao se inte-· 
ressa n1ais pelo trabalho das missóes; Igreja e Estado estao constitucio- · 
nalmente separados. Foi, de fato, urna libertac;ao para a Igreja e para 
os missionários, sem que se convertesse, necessariamente, em maior pro
veito para os índios. Em 1910 · é criado o Servifo de Protecáo aos Indios, 
• > 

instituic;ao oficial do Estado brasileiro, munida de urna divisa comtiana 
de ~ao-violencia; a sua direc;ao foi confiada ao General Rondof1, o qual 
man1festa sua benevolenc:a pacifista em relac;ao aos índios encontrados 
durante a constru<;ao da linha telegráfica entre 'Cuiabá e a Amazonia. 
Foi o primeiro passo no sentido de um servic;o civil, humanitário e ofi
cial, de assist~ncia a assimílac;ao ccrdial das povoac;oes . primitivas, sem 
passar necessanamente pelos servic;os dos missi.onários. Com efeito, é assi-
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nalado -,, o fato de as missóes religiosas do passado- nao teren1 conseguido 
a conversio dos índios nem a sua dcfesa <liante daqueles que descjava1n 
seus territórios, nem deter seu desaparecimento pelas doen~as que os con
tarninavam" (1vfelatti, 171 ) . Os positivistas con1tianos, representados 
pelo General Rondon, obteriam melhores resultados? É o que veremos 
mais adiante. Pelo menos, os índios ganharam n1aior liberdade para a 
conserva~áo de suas tra'1i~oes, en1 detrimento da política de trnnspla1: te 
para aldeias construídas pelos brancas . O ideal passou a ser a "pacifi
ca~ao", palavra que abrange, de fato, iniciativas muito variadas, p rogres
sivamente subordinadas aos apetites de expansao da civi liza\aO. Ninguém 
gasta de invocar a lei do espa\o vital, que deixou tao más recorda\Óes, 
mas nunca deixou de ser praticada, aqui e al i, como lei imanente da H is
tória, modalidade da norma inconfessada : lugar aos mais f artes. Expres
sas em linguagem diploinática, tais leis, embora solidamente f undamen
tadas na natureza e no instinto,. sao irrcconhecíveis. 

A verdade abriga a reconhecer que o ideal comtiano-rondoniano do 
S. P. I. nao atingiu mais sua. finalidade do que o ideal missionário de 
jesuítas e capuchinhos, o que nao tira a uns ncm a outros o mérito de 
consideráveis esf or~os e de urna admirável boa vontade . Um exemplo. 
Em 1820, um frances, Guy Thomas Marciere, foi nomeado inspetor das 
divisóes das Minas Gerais en~ terras indígenas. Eis o que escreveu esse 
arnigo dos índios a 11 de julho de 1825: "Há treze anos que apresento 
reclamac;óes junto dos diversos governos contra os opressores e invasores 
de terras dos indios; somente obtive até hoje respostas evasivas . . . Nao 
foi enf oreado um só matador de índios" (Revista do. Arqttivo Pt;bfico 
Minei1'o, X, 609) . Ora, un1 século mais tarde, a situac;ao nao mudou 
praticamente; século e meio mais tarde, estamos quase no mesmo ponto . 

Diante dessa prática, a corrente de literatura romantica nao foi, fe· 
lizmente, a única reac;ao. O patriarca da independencia política do Bra
sil, José Bonifácio, autor venerado dos ApontamentoJ para a CivilizafáO 
dos Indios do lmpério do Brasil (1823), declarava na Assembléia Cons
tituinte (1-7-1823): "Os meios de que se dcve lanc;ar logo n1ao para 
a pronta e sucessiva civi lizac;áo dos indios, e que a experiencia e a razao 
me tem eusinado, eu os vou propor aos representantes da Nac;áo, e sao 
os seguintes: l 9. J11sli(a, nao esbulhando mais os indios, pela forc;a, das 
tcrras que ainda lhes restma, e de que sao legítimos senhores. 29. Bra11-
d11ra, co11stáncia e sofrímento de nossa parte, que nos cumpre como 
USURPADORES e cristaos. " O mesmo homem público aconselhava as 
trocas comerciais ( mesmo con1 prejuízo do lado branco) e urna política 
de paz favorecida pela troca de presentes e, eventualmente, por casa
mentos mistos . 

Após a proclama\áo da República (1889), os chefes do movimento 
positivista elaboraram um projeto de Constituic;ao no qual os indios 
teriam formado os seus próprios Estados no seio da Confedera\ao, desf ru
tando da mesma autonomía que os demais Estados. A Assembléia Cons
tituinte nao deu stguimento a esse pro jeto . 
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A Sobrevivencia Numérica: 

as Doen~as e a Morte 

. ' .... 
Quem é índio no Brasil? 

Toda tentativa de avaliar a quanhdade de índios que v1vem ainda no 
Brasil pressupóe o estabelecúnento de certa defini<;ao do indivíduo a 
recens~ar. O no1ne i11dio aplicado nesse contexto reflete o equívoco dos 
europeus recém-desembarcados, que acreditavam ter chegado a India. 
A corre<;ao veio ein seguida, chamando-se Novas Indias ao novo conti- . 
nente, que adotou subseqiientemente outros no1nes, 1nas conservou a deno
mina<;ao de " índios" para designar os autóctones . Era impossível perce
ber no século XVI a extrema diversidade de povos que tinham precedido 
a chegada dos ibéricos. Eram sclvagens setn história, homens ainda em 
estado primitivo . 

Hroje é ainda mais difícil definir o índio, pois o critério decisivo 
do lugar de nascimento perdeu a sua congruencia. Entrementes, os cru
zamentos con1plicaram singularmente o estado da questáo. A mesti<;agem 
de indios nao assumiu as propon;;oes da mesti~agem de· negros; distin
guem-se, entretanto, os mesti<;os de índios com brancas - os mamelucos 
- e os n1esti~os de índios com negros - os cafuzos. N a prática, os 
mesti<;os de indios perdera1n sua indianidade cultural, a menos que se 
conservero numa tribo totalmente india. Entre as tribos índias que restrin
giram os cruzamentos, salvo se efetuados entre elas, somente as que. se 
refug iaram no corac;ao das florestas lograram n1anter quase intatos os seus 
t rac;os primitivos, embora tenha a deplorar-se os ef eitos de tal isolamento 
- aliás consideráveis - para a diminnic;ao do •número de men1bros da 
comunidade. O contato dos outros grupos com a civiliza<;ao ocidental 
modificou muitas coisas, perturbou os equilíbrios. desnatur0u as situac;óes 
tradicionais. A ad junc;ao de instrumentos de cozinha, · de vestimentas rudi· 
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mentares, de ferramentas agrícolas, faz-se acompanhar semprc de un1a 
desagrega~áo dos sistemas de cren~as e costumes. A devasta~ao é tanto 
mais profunda quanto mais fraco for o grupo e mais duradouro o 
con tato. 

· Há muito tempo que a defini\áo do índio se reveste de intere~ 
prático para a determina~o dos indivíduos que sao abrangidos pelas ltis 
e regulamentos. Sem que os interessados f ossem ouvidos, os brancos le· 
gislaram sobre eles. Esse tipo de legisla~ao modificou-se mas nao desa
pareceu; pelo contrário, aurnentou tanto no plano nacional como no inter
nacional. Urna lei nao é necessariamente dirigida contra alguém; ela 
pode determinar modos de assistencia. Urna determina~áo legal apóia-se 
normalmente, em tais casos, em critérios étnico-culturais; nao está em 
causa itnpor urna carteira de identidade aos homens nµs. Tampouco se 
aceitaría marcá-los com ferro etn brasa, como se fazia no come~o da 
colonia para os indios e ainda mais para a mercadoria negra. 

O critério racid é o mais antigo; outrora, era o mais evidente ou, 
pelo menos, parecía se-lo. Sabemos hoje que as rela~oes étnicas entre 
índios sao complicadas e permanecem misteriosas. Nos Estados Unidos, 
o critério legal f oí determinado da seguinte mane ira: "1! considerada 
índia qualquer pessoa que possua um quarto de sangue indio, desde que 
esteja inscrita como tal nos registros governamentais ." Se urna inodifi
ca~o nao tivesse sido ponderada, o critério biológico levaría a considerar 
índios muitos individuos de ascendencia índia mas que, de fato, vivem 
integrados na cultura brasileira . O critério deve-se adaptar ao uso que se 
queira fazer dele. Alguns brancos ou negros nascidos nurna aldeia índia 
( existem, por exemplo, nos Craó), ou que f oram raptados em tenra 
idade, sao verdadeiros índios em muitos aspectos. Numerosas índias ti
veram rela~oes episódicas com brancos e negros em todas as épocas, desde 
1·500. Manuel Gamio propos um cálculo, bastante utópico, das propor
~óes de tra~os culturais de um grupo ou de um indivíduo, a fim de 
classificá-lo entre os índios, os brancos ou os mesti~os, segundo a predo
minancia de elementos de tipo pré-histórico ou pré-colonial, de elemen
tos ibéricos ou ocidentais, ou do sincretismo cultural. Nenhuma dessas 
classifica~oes está a salvo de críticas e de erros. Certas tribos ainda con
sideradas índias perderam sua língua e suas características estruturais sem 
que por isso se integrassem a Na~ao brasileira. Seria den1asiado fácil, 
por certo, f azer deles cidadaos nas estatísticas, quando humanamente a sua 
decadencia os converteu, de fato, em párias - a margem de qualquer ca
tegoría. 

Como escolher, pois, os tra~os estruturalmente importantes? 1! quase 
tao arbitrário como decidir sobre o número de ascendentes necessários 
- e de sua proximidade sangüínea - para que urna pessoa f a~a parte de 
determinada ra~a. Invocar o consenso comum é reverter a intui~ao falível 
que a busca de um critério científico teria a ambi~áo de evitar. Lewis 
e Maes sugeriram que a necessidade de ajuda externa entrasse nos critérios 
de indianidade; índice pouco aceitável, já que a maior parte dos serta· 
nejos tem mais necessidade de ajuda brasileira oficial do que as tribos 
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ainda "insubmissas". Para evitar as falhas do etnocentrismo na definí~ao 
da etnia, a Associa~áo Indigenista Interamericana pref ere, com ac~rto, 
um critério de auto-identifica\áo. Eis o que se estabeleceu no 11 Congresso 
Indigenista Interamericano (Cuzco, 1949): "O índio é o descendente 
dos povos e na~oes pré-colombianos que possuem a mesma consciencia 
social de sua condi~áo humana; é considerado como tal pelo seu grupo e 
pelos estrangeiros, em seu sistema de trabalho, sua língua e sua tradi\ao, 
mesmo que esses elementos tenham sido modificados em conseqüencia 
dos contatos com estrangeiros. O índio é a expressáo de urna consciencia 
social vinculada aos sistemas de prodw;ao e a economía, ao idioma -pró
prio e a tradi~ao nacional respectiva dos povos ou na~oes autóctones . " 
Vao no mesmo sentido as seguintes e precisas indica~oes de Darcy Ri · 
beiro: "1ndia é a parcela da popula~áo que está sujeita a problemas de 
inadapta~ao a sociedade brasileira, motivados pela conserva~ao de costu
i:nes, hábitos ou valores que ~ se ligam a uina tradi~ao pré-colombiana. 
Ou ainda, de modo mais genérico: indio é todo indivíduo reconheádo 
como men1bro por urna comunidade pré-colombiana que se identifique 
como etnia diferente da nacional e que seja considerada indígena pela 
popula~ao brasileira que vive em seu contato." . Os . trac;os estruturais que 
realmente importam estao incorporados na consciencia individual e grupal 
da auto-identificac;ao, confirírtada pela avaliac;áo visual dos que se en
contram f ora do grupo considerado. 

Diviscio por Grupos Tribais 

Conhecem-se atualmente 143 grupos tribais no Brasil, geralmente di
vididos em comunidades permanentes de vida, mais reduzidas . A maio
ria vive ná regiao amazónica (do Mato Grosso ao Maranhao) : 94 grupos 
ttibais, ou seja, aproximadamente 50. 000 indivíduos. No Centro-Oeste 
vivem cerca de 20. 000 indios, agrupados em 3 5 forma~óes tribais. Os 
Estados onde eles sao mais numerosos sao o Amazonas (33 grupos tri
bais, :mi sej a, uns 20. 000 indivíduos), Mato Grosso ( 29 grupos) e Pará 
(22 grupos tribais). Discriminac;óes mais minuciosas dividem-nos segun
dó as 11 áreas culturais de E. Galvao . Do ponto de vista lingüístico, 26 
grupos tribais falam línguas derivadas do Tupi ; 23 grupos falam línguas 
de familia do Aruaque; 22 grupos entendem-se nas línguas da f amília 
do Caribe; 18 pertencem a família Jé; 12 a fam ília lingüística Pano; 
cinco a Xiriana ; e 3 7 falam outros di aletos, freqüentemente mal classi-· 
ficados e pouco conhecidos : 

Possuem-se informac;óes· sobre 110 dos 143 grupos mencionados: ~2 
grupos contam menos de 250 indivíduos, 21 agrupam entre 250 a. 500,· 
18 de 500 a 1 . 000, 13 de 1 . 000 a 2 . 000, 5 de 2. 000 a 5. 000 e urna 
tribo conserva mais de 5.000 membros. Dos mesmos 143 grupos, 33 vivero 
isolados ( 27% da populac;ao índia) , longe da sociedade brasileira e, em 
geral, sem alimentar sentimentos benevolentes em rela~áo aos "civiliza. 
dos". o seu distanciamento nao foi bastante, porém, para impedir que urn 
bom número dentre eles escapasse ao contágio das· doeri~as trazidas pelos 
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europeus para as Arnéricas. Puderam igualinentc permutar com outi:os 
íitdios produtos da civil iza~ao i.ndu·strial. Vinte e sete grupos vivem em 
coutatos intermiten/es corn a. sociedade global representada por um postu 
da FUNAI (de que f aJaremos adiante) ,. um pos to missionácio, garin'l
peiros ou seringueiros. Quarenta -e cinco grupos vivem em contato q1.tttJe 

perma11ente1 mais ou menos interessado, co1n a civiliza~ao brasi leira; os 
1nembros mais evoluídos (homens, de fato) aprendc:ram um portugue~ 
rudimentar . O seu destino atual será aman ha . o dos sobrcviventes dos 
outros gn1pos; portanto, é sobre esscs grupos de trans i~ao que recai ·o 
eS<sencial da interroga~ao qué formulan1os sobre o significado humano 
da atual condi~ao índia no .Brasil. Finaln1ente, 38 grupos sao conside;. 
rados integrados no circuito. da economía· brasileira, por exer:iplo, os 
Fulnió de ·Pernambuco-. Eles-· só merecen1 men~ao c.1uando conservam as 
características de identidade:: ín:dia.. E1n geral, conseguiu-se fazer deles 
trabalhadores subalternos, em . concorrencia com os sertanejos ou outras 
subdasses . Essa situa(ao nada tem de brilhante, foca dos · Parques Na· 
cionais ou das Reservas, de . que fala:ren1os adiante. 

Tentativas de · Recenseamento . :; 

Os dados do parágrafo : precedente, extraídos em grande parte d~ 
inanual de Melatti, sao precários nao só em virtude da dificuldade oú 
dos limites de informa~ao, mas tambén1 porque os dados objetivos mudam 
constantemente, em geral num sentido pouco favorável, pelo menos no 
gue tange as cifras. Assitn, em dezembro de 1974, encontra-se no norte 
do Pará-um grupo de quinze ínqios (na confl':l<~ncia dos ríos T rotnbetas 
e Madeira), dos quais a maioria falava ingles . Passada a estupefa~ao dos 
primeiros momentos, -foi apu:ra_dq tratar-se de índios Wai-Wai aculturados 
da Guiana Ing lesa, que buscavam para o seu grupo tribal de 350 1nern· 
bros um canto da floresta mais acolhedor que aquele de que comparti
Jhavam, para lá da fronteira . b~asj leir~, com trib~s .inimiga~. Cruzando 
as fronteiras a seu bel-prazer, eles false1am as estatist1cas . Se1a con10 for; 
o te1npo nao trabalha a favor do índio: suas lutas intestinas, as lutas que 
os qrancos lhes movem, a desorganiza<;ao de suas sociedades e as doen~as, 
tuda contribuí para que o seu número decres~a de ano para ano. Calcula-se 
que etn 1900 havia no Brasil. 230 grupos tribais; o número de 143 data 
de J 9 5 7. Em apenas meio século desapareceram 87 grupos, pratica1nente 
sem deixar vestígios. Cinqi.ienta e sete dos 143 grupos restantes tem 
os dias contados. Dos X etas do Rio Grande do Sul restam apenas quatro 
homens e duas mullieres estéreis. N o T ocantins, os Akuawa-Surini estao 
reduzidos a 58 indivíduÓs; na 1nesma regiáo, os G avióes sao 41 . 

A estimativa do número de índ ios no território correspondente ao 
que hoje se chama Brasil, no final do século XV, no momento da desco
herta pelos europeus, varia de autor para autor entre 2 e 5 milhóes: 
Saper (1924) estin1ou-os em 3 a 5 milhoes; Kroeber (1939), 3,3 rni
lhóes; Rosenblatt (1945), 2 milhoes; Stwart (1949), 2,8 111ilhóes. 
Grandes di.f erern;as se registram ainda entre as estimativas para a situa-
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<;a·o atual, entre 70. 000 e 120. 000; pode-se reter a estimativa de 100,000 
como média verossímil. Reunidos no grande _estádio do Río de Janeiro, 
o 1'faracana, todos os índios do Brasil nao chegariam a encher a metade . 
Mas, vale insistir nesse ponto, a importancia .das quest6es suscitadas pelos 
.ameríndios tem pouco a ver com o sen número. N ao se trata apenas de 
·saber quando esse número de 100. 000 vai ser anulado ao con tato com 
os "brasileiros", cujo número (110 milhóes em 1975) aumenta rapida
mentc. Trata-se também de saber como serao as modalidades desse des'.l
parecimento e, sobretudo, deve tratar-se do julgamento que uina socie
dade "civilizada" forn1ula sobre si mesma, em sua prática. 

Segundo D arcy Ribeiro, de 1900 a 1957 desapareceram 31 % dos 
grupos indígenas " isolados", 25 % dos gn.1:pos indígenas que mantem 
contatos· intern1itentes com o branco, 72% dos grupos com contatos per
manentes e 42% dos gn1pos que · se consideravan1 " integrados" no siste1na 
nacional. Isso dá urna n1édia de 38% ( ou seja, mais de um ter~o .dos 
·efetivos) de desaparecimento eri1 57 · anos. · Cientes das controvérsias 
suscitadas por extrapola\=óes em matéría de evolu~ao demográfica, náo 
calcularemos a data da extin\ao total dos índios no Brasil. Ela é eviden
temente problemática; mais profundamente, vintc anos a mais ou a menos, 
nada mudaria a questao. N as- porcentagens a qui citadas estao resumidos, 
entretanto, todos os dados sobre que este ensaio se propóe refletir. Isso 
nao dispensa, necessariamente, alguns con1entários em torno do problema. 

· ; Em p ritneiro lugar, daremos a palavra a um autor do final do 
século, José Oiliam: "Urna vez atraídos a civi liza\ao que· avan\a ao 
longo .do Vale da Pomba, do Muriaé, do Doce e do } equitinhon.ha, .os 
_indígenas desapareceran1 numa propor<;ao que faz -0 etnologo e o historia
dor corare1n de vergonha, surpreenderem-se e entristecerem-se. De 1811 
a· .1 880, ein 70 anos, desapareceram do território os Croatos, os. Cropos e 
os Puris. Os Botocudos tiveran1 de fugir, para resistir na· floresta ·por 
·mais algumas décadas ... " En1 Tristes Tropiques, ( laude I.évi-Strauss 
entrega-se a considera<;óes identicas: "A reserva de Sao Jeronitno esten
.de-se por cerca de 100. 000 hectares, povoadps de, 4.50 indígenas em_ cinco 
on . seis aldea1nentos. Antes da partida, as estatist1cas do posto nao ine 
.tinham pennitido · avaliar os estragos causados pela malária,. pela tub:_r
·culose e pelo alcoolismo. Durante 10. anos, o total de nasomentos nao 
ultrapassara 170, ao passo que a morta:lidade infan ti1 atingira 140 indi
'víduos" (V, XVII) . Sem dúvida, esses .dados já sao antigos, mas será 
·que a situa~ao geral melhorou sensivelmente de en tao para cá? As "so-
lenes bebedei ras", já .descritas pelos viajantes do século XVIII, . estendem 
·seus malefícios a todas as fribos que a distancia entre elas e a civiliza~ao 
protege insuficientemente, por seus reflexos instintivos, pelos azares da~ 
migra<;óes ou pelos cuidados da FUN A I . 

N un1 artigo sobre o convívio e a rontami,na~ao, Darcy Ribeiro obser
.va que os Caiapós do Pau d' Arco ( sul do ·Pará), que contavam outrora 
·com 2. 500 membros, desapareceram· co1npleta1nente; que os MundunICus, 
:est.imados ein 1875, por G orn;alves .T ocantins, em 18.910 indivíduos, nao 
·passavam de 1. 200 em 1954 . As seis tribos T apirapés clo come~o do 



si:culo tiveram de fundir-se no único grupo atual, aliás miserável antes 
da ajuda recente de religiosas missionárias. Um subgrupo Cararaó do 
Pará tinha 82 membros em 1965; em 1972 havia tres sobreviventes. 
A . C. Cotrim, conhecido sertanista, nao suportou mais continuar a ser 
·· coveiro de índios": "No decurso da minha experiencia de dez anos 
junto aos índios, verifiquei o aumento constante da mortalidade entre 
eles" (J. d. T., 25-5-72). Sabemos que, atualmente (em 1975), a 1nor
talidade infantil cresce no Brasil, inclusive no Estado de Sao Paulo, o 
mais desenvolvido de todos; mas isso nao anula o fato de os Mecranontire 
serem 600 em 195 6, 2 48 em 1966 e 13 2 em 197 2 . Dos Paracanas, des
cobertos há bem pouco, 40 já morreram. Para preservar sua mobilidade, 
nas fugas constantes dos brancos, as mulheres Gavioes (entre outras) 
f aziam-se abortar . Dos 800 Suruís que havia em 1969, contam-se h? je 
200, após contatos de apenas cinco anos ein Rondonia. O sertanista 
.Apoena Meirelles, que fornece a inforrnac;ao, comec;ou em fins de 1974 
.a aproximac;ao dos 700 índios Oros ou Cabec;as Fretas, inimigos natos 
dos Suruís. ~ . 

As Doencas Contagiosas 

Que razóes sao invocadas para explicar o desaparecimento tao rápido 
dos indios no Brasil ? A escassa fecundidade é unia·· explicac;áo insufi
ciente, que nem sempre é válida. Houve certamente erros táticos dos 
missionários ( maiores que na África, sem dúvida), urna falta prolon
gada de homens competentes e de meios financeiros adequados a assis
tencia; o contato com as zonas pioneiras, a invasao sistemática de terras, 
a mestic;agem, as guerras intertribais sao outros tantos fatores ponderá
veis. Voltaremos a várias dessas causas; por agora, insistiremos na trans
missao de doenc;as dos brancos: gripe, sarampo, tuberculose e doen~as 
venéreas . As doenc;as que os brancos levaram aos índios, como de n1ao 
em mao, fizeram mais pelo extermínio dos autóctones q~e as balas ati
rada~ de longe. Essas doern;as podem ser benignas para o branc.o, mas 
fulminantes para urna tribo que nao possui anticorpos de rea~ao. A pneu
monia, a cachumba . . . e, é claro, a sífilis. Esses males eram ignorados 
dos indios antes de l 500. Hoje, d izimam com urna virulencia e urna 
rapidez surpreendentes. A reuniáo de grupos fracos para constituir urna 
unidade mais sujeita a influencia dos brancos ( ou mais apta a fuga) 
acentua o perigo dessas epidemias. A ausencia de urna semana por parte 
de um ~hef e de posto ou do missionário basta para que a morte abata 
substanoal porcentagem de crianc;as e de adultos . Em contrapartida, o 

' organismo do indio é muito sensível aos remédios: um simples compri
mido de aspirina faz maravilhas e salva urna vida. 

Entre 1743 e 1749, 40 . 000 índios morreram de varíola em aldeia_, 
guardadas por religiosos . Por volta de 1960, urna epidemia pneumonica 
matou tres quartos de um grupo de Gavióes; mais tarde, A. Cotrim 
declarou : "Os fazendeiros nao sabem que, dos Gavióes, restam agora 
apenas 36. Se soubessem, teriam invadido a aldeia para massacrá-los. •• 

( 

• 
1 

(J. d. T., ~ 5-5-1972.) ~o verificar que os Parintintim, que ele conta· 
tara com pengo de sua vida, urna vez entrados em rela~ao com a socie
da_de brasi.leira, tinham contraído as doen~as que se sabe, o etnólogo 
Nunuenda1u acabou por deplorar o seu ato heróico, compreendendo que 
os índios mais felizes sao os que preservam a independencia grac;as ªº 
seu valor guerreir.o e a intransigente inimizade em face de todo usurpa
dor de suas tercas (cf. Schaden, 1972, 222). A tuberculose fez sua 
aparic;áo mais recentementé entre os índios, sem dúvida por causa das 
novas condi<;ües de vida que- diminuíram ainda mais sua rac;áo cotidiana 
de proteínas ( sem lei te, sem ovos, menos carne e menos peixe) . Em 
maio de 1974, 20 Caiuás de Mato Grosso tinham contraído a tuberculose 
sem que se registrasse ainda qualquer óbito. Em 1972 já nao se 
tinha notícias das tribos seguintes, todas contatadas pelo branco: Araras, 
Apinagés, Assurini , Xicrin-Djoré, Kuben-Akaksa, Cararaós ( Opiniao, 
5-3-1973). En1 dezembro de 1972, os innaos Villas Boas suspendem sua 
aproxima<;áo dos Cranhacarores, porque 40 índios aculturados de seu grupo 
contrafram a gripe. Em julho de 1973, ·anuncia-se que 14 índios Wai
miri-Atroari, que se procura contatar, já tem gripe. A 8 de novembro 
de 1974, o sertanista Apoena Meirelles revela em Brasília que, dos 800 
Sumís descobertos e pacificad9~ em 1969, apenas restam 200, dos quais 
70% estao tuberculosos. Como nao estar de acordo com Newton Freire
. Ma.ia: "Vencido~ na guerra, espoliados· de suas terras, dizimados pelas 
doen<;as infecciosas e pela fome, váo desaparecen do . os prime iros habi
tantes do Brasil" ( 1' reire-Maia, 51 ) ? E em ou~ros páíses ? D os 100 . 000 
fndios que viviam na Califórnia, restava1n apenas 20. 000 nas vésperas 
da Primeira Guerra Mundial. O desaparecimento dos índios da América 
é um f enomeno de civiliza~ao, da nossa . 
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v ·1 A Sobrevivencia Numérica: 

os Massacres; Genocídio? 

Es~e capítulo deve compor-se de fríos depoin1entos, scn1 que nele inter
fira a imagina<;áo. O coronel ingles Percy Harrison Fawcet, desaparecido 
em Mato Grosso em 1925 em condi<;qes misteriosas, relatara que un1 
plantador alemao de borracha, em 1906, no Brasi l, matara 40 índios 
doentes, antes de matar outros 80, estes de perfeita saúde, como vin
gan<;a pelo assassinato de um branco. "O branco usou cinco meios prin 
cipais para desembara<;ar o território de Minas dos seus primeiros dono-> : 
o homicídio di reto, a tuberculose, a aguarden te, a sífilis e a vad ola'·, 
.resume José Oiliam (1958, 204). A guerra bacteriológica nao foi ainda 
praticada entre civilizados. Os jornais de abril de 1960 relataram que 
um seringueiro tinha liquidado 30 índios, incluindo inulheres e crian<;as . 
Isso recorda a história contada pelo antropólogo Baldus. Interrogado so
bre se costuma matar igualmente as mulheres, um velho ca~ador de índios 
no Brasil respondeu: "Matamos todo n1l1ndo, porque urna índia é pior 
que um animal; ela tem unhas pe<;onhentas." 

"A india. foi a única que nao correu . O seu filho devia ter un> 
cinco anos e chorava, seguro pela mao da mulher. Acho que foi isso 
que enfureceu Chico luís. Deu um tiro no menino e correu para pegar 
a mulher . Ela foi fortemente amarrada, de cabe~a para baixo numa ár
vore, no meio da r0<;a dos índios. Chico luís suspendeu a corda e o 

, corpo ficou balan<;ando. Com o facao terso, abriu a índia em dois pe
da<;os, quase de um golpe só. A aldeia parecía um ac;ougue humano, com 
tanto sangue espalhado pelo chao ... A expedi<;ao aos Cintas-Largas durou 
quase 60 días e foi organizada pelo seringalista António Mascarenhas de 
Junqueira. " Trecho de um romance de terror? Nao. ~ a confissao de 
Ataíde Pereira dos Santos, um dos participantes do massacre dos Cintas
-Largas, que teve lugar em 1963, em Aripuana, Mato Grosso (citado en1 

.. 

Opiniáo, 15-1~1973). No mesmo artigo, Tiago Santiago relatou o tra· 
halho inédito de José Queiroz Campos, O l11dio no Direito Constitttcio .. 
n,tJ. Brasi!eiro. Esse autor calcula. que haveria cerca de 2 milhóes de índios 
no Brasil em 1500 e que restam hoje menos de 70.000. Dentro em 
pouco nao haverá mais o problema dos índios, exceto para. os historia
dores; estará . entao plenamente realizada a célebre e profética frase do 
General Sh~rtdan (Estado.s Unidos, 1868): "Os únicos índios bons que 
encontrei estavam mortos." Campos e Santiago acham que das leis luso
-brasileiras infere-se o extermínio. "Encobrindo o extermínio da Conf e
dera<;ao dos Tamoios e dos índios do Nordeste, no século XVII, as expe
di:<;óes ein busca de escravos no Sul e na Arnazónia no século XVIII, as 
guerras 'justas' decretadas pela coroa portugµ esa até o século XiX e os 
massacres enco~endados pelos seringalistas e criadores de gado d~sde 
entáo até . nossos dias, está sempre pr~sente esta lógica irrespondível da 
r~.<;a 'superior' ou, mais n1odernamente, . da 'f or(a incontrolável do pro
.gresso'." A paz só era concedida aos ín.dios vitoriosos (como n.a p.ri
n1eira fase da guerra contra os Tamoios) o tcn1po bastante para ref or~ar 
o. exército da civiliza<;ao, o dos . valentes guerreiros cristaos . "Assim fi . 
. cara1n semprc no papel as disppsi<;óes legais fa voráveis aos indios, co1no 
os ,decretos de Pombal (1758}, .<.ts leis de José Bonifácio (1823) e as 
le.is aprovadas já na República (1910) , sob a inspi ra~ao de Rondon Couto 
de 11_agalhaes e Horta Barbosa, e da grande pressao da opiniao pública 
das c1dades (entre 1901 e 1910 formaram-se numerosas associa~ócs de 
defesa do índio." (itl.) . . 
. , Queiroz Campos, autor do estudo histórico aqui utilizado, depoi·s 
de ter sido presidente da FlJNAI de 1968 a 1970, concluí. que "a única 
experiencia válida em rela~ao. ao índio f oi a dos irmaos Villas Boas, no 
Par.que . do Xi,ngu, a qual, infelizmente, só beneficiou um reduzido núme
ro de índios, cerca de 1 . 500" . Voltaren1os a csse assunto. A repeti<;ao 
e.~ . extensao d~ experiencia do P.arque do Xingu tinhrun sido adquiridas, 
~as . depois que, e1n 1970, come~ou a intensifica.<;ao da ocupa<;:ao amazó
nica, permaneceram quase sempre . letra mor~a. "Do punhado de reservas 

·(1u~ lograran1 ver a luz do dia, como a de Aripuaná, diversas foram inva
didas pelos . criadores de gado e , pelas empresas de coloniza<;ao e mine
ra~ao. O próprio Parque do X ingu. foi atravessado, de leste a .oeste, por 
u~1a estrada (id. ) . " .· . . • . 

Estendendo inúmeras n1aos. para tatear suas frontciras, o Brasil atual 
perfu ra suas estradas transcontiflentais que ocupan1, inevitavelmente, ter· 
rit6rios virgens de brancos e reservas devidamente classificadas. Equipes 
de "amazonistas" precedem os ·b11lldozer.r, a f im de preparar os contatos 
pacíficos com aqueles cujo caráter, ainda um tanto selvage1n ou assusta
d.i~o, mantivera . afas.tados,,dos benefícios da Civilizac;ao. Nunca é tarde 
demais. l ago que f oram con tata dos, os Paracan~s e os Suruís receberam 
dos pacificadores: os primeiros · a· gripe; os' segundos a tuberculose 
·(l972} . Mais vítimas inocentes. · 

Antes da . condusao . da Transamazónica, deu-se início a constru\áO 
.da Perimetral Norte :· para os índ:ios, pe1xes da floresta, é menos urna 
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estrada que urna indiscreta redada. Calcula-se que a Perimetral Norte 
irá cortar as trilhas de cerca de 27. 000 índios, em diversas fases de 
contato ou de acultura~áo, incluindo alguns dos derradeiros isolados no 
grande jogo de esconde-esconde. Isso recorda um pouco os bombardeios 
americanos da N ormandia, no veráo de 1944: arrasava-se tudo com medo 
de que um S .S . estivesse escondido atrás de urna árvore . Como há mais 
árvores na Amazonia que na Normandia e os recursos financeiros sao 
¡n uito menores, a conclusao do trabalho ressente-se disso, felizmente. 
~ías voltaremos ao assunto . 

"Muitas pessoas acham preferível destruir o índio, rnatando-o in1pie
dosamente como se fosse um animal ... ", co1nenta fríamente Francisco 
Braz de Araújo . A lógica do interesse é cínica e cega; só admite a sua 
própria racionalidade. O Presidente Thomas Jefferson, que assinou a 
D eclarac;ao de Independencia dos Estados Unidos, ratificada pelo Con
g resso a 4 de julho de l 776, era serihor de escravos indios e negros. 
A independencia que se reivindica rara1nente é a dos outros . Negros e 
indios tinham, nao obstante, combatido ao lado dos brancas para obter 
a independencia em 1776; contudo; o ref or~o subseqüente da escrava· 
tura f oi de tal monta .que suscitou a segunda revoluc;ao americana, de 
1861 a 1865, quando o Sul nao queria nem ouvir falar de libertat.;á~ 
dos escravos . Um século depois, tendo o problema evoluído sem ser 
Yerdadei ran1ente resolvido, urna terceirá revolui;ao americana se prepar·a . 
·voltando a Braz de Araújo: "Nada de mais desconcertante para uma 
nac;ao do que procurar demonstrar no exterior ciue tudo está progredindo 
as maravilhas, para satisfa<;ao geral, quando se sabe que, na realidade, 
as coisas se apresentam de modo bem diferente . " 

"No fundo, o que a gente faz é um crime"" , desabafou Antonio 
Cotrim N eto ao solicitar demissao do ·cargo de sertanista da FUNAI; 
em tnaio de 1972, aos 31 anos de idade. " Ao entrar em contato com os 
indios, eu sei que estou f or<;an_do urna coletividade a dar o primeiro passo 
de utna caminhada que a levará a fome, as doenc;as, a desagrega<;ao, nao 
ra ras vezes a escravidao, a perda de suas tradic;oes e finalmente a morte, 
em completa miséria , que nao demora muito a chegar" .(Cotrim, ESP, 
5-11-1972) . A FUNAI, a organizai;áo nacional para os indios, é uma 
instituic;ao em que se ingressa por amor ao indio e da gual se sai exata
rnente pelo mesmo motivo. Os indios sobreviveram sem nós durante 
milenios. Chegamos até eles, há quase meio milenio, con1 a boca cheia 
de evangelizai;ao e de civilizat.;ao. - e, a partir de agora, de libertat.;áo. 
Que !hes demos, de fato ? A amostra do branco que se lhes en vi a em 
plena floresta, os bra<;os cheios de presentes, o sorriso um pouco forc;ado 

, nos lábios (o perigo mantém-se) , nao . é verdadeiramente representativo 
dos brancos ( ou mesti<;os assimilados) com que teráo mais tarde de en
frentar-se em suas rela<;oes cotidianas; a n1ao estendida nao representa o 
tipo de relac;óes que os espera ou, pelo menos, esse símbolo adquire outro 
significado . Apenas instalada, a confiarn;a logo será traída. Para um 
civilizado que os ama ao ponto de dar a vida pelo bcm deles - e gue
remos celebrar aqui a human.idade suprema de mais de um sertanista, 
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a vcrdadeira caridade de mais de um m1ss10nário - chegam legióes de 
pseudocivilizados, cada qual con1 urna isca para os colher nas redes onde 
ven1os hoje debaterem-se os n1ais "evoluídos" . 

Criaram-se-lhes necessidades que garantem sua dependencia em rela
~áo a outros homens, outras etnias, que só pensam, em geral, em proveito 
próprio , As boas almas que fazem a liga<;ao, sertanistas ou missionários, 
nos melhores casos, sao amigos clarividentes, solícitos, ou "inocentes 
úteis" de urna causa que nao é a dos índios? 

A Imprensa brasileira publicou a maneira como o Diretor da FUNAI, 
e::m 1972, informava sobre os seus servi\OS. Ele teria peremptoriamente 
negado (segundo o ESP, 5-11-1972) o boato que corría sobre a. marte 
de 40 índios Paracanas e sobre a cegueira de outros oito, em virtude de 
urna epidemia de doen\as venéreas que sobreviera dois anos depois dos 
p rimeiros contatos· realizados com essa tribo . Utn enfermeiro que denun
d ou em seguida, com pormenores, atividades condenáveis em curso nessa 
tribo, foi punido. A 20 de maio de 1972, o sertanista Antonio Cotrim 
Neto confirmou o que o General Bandeira de Mello ( entiio Diretor da 
FUNAI) tinha negado e demitiu-se incontinenti de suas furn;6es na 
FUN/\I, que ele .denunciou como "um . b1efe" a opiniáo pública. "Náo 
quero", disse Cotrin1, ."ser Wíl ~ simples administrador de interesses de 
g rupos económicos na política de concessao de áreas indígenas efetuadas 
pela FUNAI, a qual pressiona os indios em benefício de certos grupos 
capitalistas ." O conluio da presidencia da FUNAI com as companhias 
de interesses privados f oi mu itas vezes denunciado por vozes dignas .de 
crédito . As novas estradas parec~m epcampar urna parcela importante das 
'Verbas e da aten~o que poderiam ser dedicadas aos índios. 

~ indiscutível que, no passado, partirulares mataram grupos de· 
í ndios lan~ando bombas sobre os aldeamentos ou envenenando-os de urna 
forma ou de outra ( cf. M. Chimanovitch, 38) . Isso já nao se pratica. 
Seria igualmente injusto arusar o Governo Brasileiro, pelo menos no 
século XX, de urna a\áo direta de homicidio contra os indios. "Mas· o 
indígena continua a · ser inexplicavelmente dizimado pelas endemias e 
pelos vícios, sem que os programas de preven~ao acarretem os efeitos 
esperados" (id.). Sejamos justos: a FUNAI tem seus mártires ou, pelo 
menos, suas vítimas. Os ataques dos Atroaris, em Roraima, sáo . con
tínuos contra as expedi~óes que lhes parecem amea\adoras (trata-se de 
urna tribo de 1O.000 indios, aproximadamente, dividida em dois grupos) . 
A FUN AJ perdeu de morte violenta urna quinzena de servidores, dos 
~uais cinco, pelo menos, em 1972-1973, a quando das manobras de 
•· atra~iio" , como se diz, junto dos Cintas-Largas e dos Atroaris . Mas 
cumpre acrescentar que os sertanistas sérios acham tratar-se sempre ·de 
represálias contra a agressividade dos brancos . O Padre Calleri , morto 
em novembro de 1968, foi provavelmente vítima de sua imprudencia, ao 
repreender severamente os indígenas de que era hóspede . 

~ ao nivel estrutural que convém, portanto, procurar responsabili
dades que nao sejam rneran1ente episódicas. ( 1) Convém mencionar a 
ideologia nacionalista, tendo em mira a tomada efetiva de posse de todos 
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·os cantos e recantos do Paí's. · (2) O segundo· componente de fato traduz
·se· pelas ,·onstantes abdicafóes f eitas aos poderes económicos, com o propó·· 
sito de fazer valer política e internacionalmente o aumento do Produto 
Nacional Bruto. (3) Chega-se a certa incoerencia quando a defesa do 
índio se torna cada vez mais verbal: financiamento insuficiente da assjs . 

. tcncia ao índio; desrespeito_ is- prometidas delimita~óes de terras etc . ( 4) 
A política de co11str11ráo de estradas assume importancia crescente, emboca 
seus itnpactos económicos sejam freqüente1nente discutí veis . . 

N o Livre bla11c de l' ethnocide .en A mériq11e, Jacques Lizot observa 
numa nota: "Na América do Sul, é ao sistema capitalista que se <leve 
imputar diretamente o massacre dos índios e a destrui~áo de seu universo 

.cultural. " Isso nao é falso · nem completamente verdadeiro. As divers45-
ideologias em ª\:ªº no mundo contemporaneo cultivam todas um mito 
de .. progresso que, de urna· forma ou de outra, vai sempre contra· os inte
resses . dos .índios e comprop:¡ete an1iúde, . de maneira direta, a sua pró
.pria existencia (nada prova ·que urn regime marxista. ·respeitaria mais. 
os índios ... ) . 

Nao atira1nos a pedra f.azendo ·crer que seja fácil a urna organiza~ao,. 
implicada de · espontanea vontade ou f orc;:osamente na questao dos índios,. 
.sair-se com a consciencia absolutamente pura . Ter-se-ia gostado de que 
o Continente f osse realmente virgem quando surgiram os ibéricos, np 
comec;:o do século XVI, ou· que a Natureza-Cultura nao ti vesse diversifi 
cado as ra~as a tal ponlo·. Como observou Lizot, entre muitos outros, 
"essa. agressao do mundo ocidental capi talista, quer adote a forma de 
aineac;:as ou de assimilac;:oes f orc;:adas,. é sustentada e confirmada pela ideo
logia crista, da qual os tnissionários constituem apenas urna das formas, 
. e pela ideologia científica, en1 cu jo seio a etnología parece nao ser inaís 
que uma duvi'dosa justificac;:ao". ·Con1 toda a lealdade, reg istran1os a evo
lu<;áo .favorável da alá ativa do catolicismo missionário ·no Brasil e assina · 
-latnos · a confissao vaga1nente contrita de vários etnólogos que hoje auto
critican1 a prática etnológica · ( cf. Les Temps 1\1.odernes ), assifo · como 

·numerosos padres autocritica1n · a prática · tradicional · <le suas Igrejas. 
A contri<;ao de alguns individuos pouco · altera, aparentemente, os dados 

·objetivos do problema . O número de etnólogos; ·mesn10 no Brasil, ·onde 
a ·. sua classe esta etn relativo .· des~nvolvin1ento, continua a ·ser ínfimo. 
Quanto as Jnissoes, a. par . ·das '. c:atólkas, elas mesmas bastante diversifió1-
das., , existem as protestan~es; nao menos diversifiéadas; e grupos · sec
tátios dos quais nao se pode · esperar que.. se beheficiem iniedia
·tamente da longa experiencia -das púmeiras. ·Quem pode ganhar ex
periencia sem passos em falso ? No ·termo deste ·desenvolvimento; ·a 

·nota de esperan<;a é · f orneó da pelas tentativas recentes· de coordena\ao 
.d a:s missoes e de entendimento com ·as institui<;oes oficiais, sob a prote
. ~ao; n1ais -afirmada que real; tal vez, da obj etividade ·científica represen-
tada pelos etnólogos. :tvfas essa pequena fa lange de ·boas vontades con
tinua . a ser um exército irrisório <liante das for~as que militan1 pelo fim 
,dQs . índios da Amazonia . 
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O Espa~o Vital: 
a Luta pela Terra 

O problema é antigo: ·sem remontar aos tempos ·da Colonia, num rela~ 
t~.rio escrito em ·19 de marc;:o ·de 1891, J: M ariano de Oliveira escrevia, 
rió regresso de utna visita a Filadélfia: "'Verdadeiros possuidores das 
terras de que viemos desalojá-los, cabe ao Governo reparar as injusti~as 
~e que eles [os índios] tem sido vítimas, demarcando para eles úma 
zona em que sejam protegidos e respeitados, e dando-lhes instrumentós 
de trabalho c01n que possam auxiliar-nos a desbravar e cultivar o planeta-. " 
Cerca de um século depois, estamos quase no 1nesm·o ponto. "Familias 
inteiras (prossegue o mesmo relatório) f orani ·n1ortas a veneno ou a tiros 
de arcabuz, tendo havido até ·con1issóes destacadas ·para aquele fim, que 
eram pagas· em vista do número de orelhas de selvagens que apresenta
vam." Na década de 1920, o célebre Padre Cícero denunciava a conces
sao de milhares de hectares da regiao dos Tapajós, do Pará, a Henry 
Ford, o industrial norte-a1nericano, por Dionísio Bentes, entao presidente 
<la Província do Pará. · 

O S. P. l. ( Secvi<;o de Protec;:ao aos Indios) nao resolveu esse 
p roblema de eqüidade . O estruturalismo mostraría as suas impli-ca<;óes: 
o índio nao tem lugar no Brasil porque nao tem voz, em virtude de se 
lhe ter negado, desde o come<;o, qualquer poder. O lugar era dos portu
gueses, que aí elevavam a voz em nome da Leí ou do Rei, ou em nome 
da Evangeliza\ao e de Deus, porque possuíam a supremacía da for<;a. 
O problema dos índios é apenas urna ilustra~o, entre mil, da solidez da 
articula<;áo desses tres elementos. Documentar-se sobre os índios é ler 
indefinidamente relac;:oes como a que se segue. Dí versas tribos da regiao 
dos Maxacalis desapareceram com a penetra<;ao brasileira no interior das 
terras. As que .nao foram massacradas diretainente passaram. por um pro
cesso de "destnbalizac;:ao". Num relatóriio ao S . P. I., J. Moretzsohn 
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de Andrade escreveu : "Pouco antes de come<;ar a colonizac;ao da regiao,. 
os Maxacalis possuíam a aldeia e ocupavam um território de mais de 
10 léguas por 10 . Urna epidemia de varíola reduziu os povoados a um 
só, as margens do Umburanas, onde utna epiden1ia de sarampo acaba de 
fazer outras vítimas. Entrementes, a venda ilegal de terras ca1npeava no 
território tribal. Com a diminui<;ao desse território e o desaparecimento· 
das florestas donde os índios extraían1 seu sustento, o grupo ficou rcdu
zido a 185 indivíduos ." Marcos Magalhaes Rubinger concluí a sua des
cri<;ao dos Maxacalis: " Nesta situac;ao de con tato, o resultado nao parece 
traduzir-se em termos de assimila<;ao dos Maxacalis mas, outross im, de 
despovoan1ento da sociedade indígena que, .ª custa de sac~i fíci~s inacre
ditáveis, resistiu durante séculos ao traumatismo de urna s1tua<;ao adver
sa e1n que desapareceram tantas outras sociedades tribais . " Bem situado
para observar o problema, um jornal de Manaus c?men:a, no mesmo 
sentido: "O índio foi e continua sendo sempre a vít1n1a mdefesa. Suas 
terras sao invadidas, suas reservas roubadas, suas mulheres ultrajadas. 
A Polícia de Boa Vista sabe disso . S6 nao sabemos pcr que o índio
deve continuar a ser exterminado . " ( A N otícia, 10-1-1971). " Assisti
mos em todo o País a invasao e ao gradativo esbulho das terras dos 
índios . Praticamente nao sao reconhecidos os seus direitos humanos, o 
que os leva paulatinamente a morte cultural e também biológica, como
já sucedeu a mu itas tribo$ brasileiras" (Comunicado. Mensai da CNB~, 
n9 231 . dezembro de 1971 , e Osserwiore Ro.mano, ed . em portugues, 
30-1-19.72). Oítenta homens de Cienóa assinaram em Curitiba um maní: 
festo nesse mes1no sentido (ESP, 15-6-1971). Ora, a tomada de terras 
aos índios nao é feita em benefício das popula~óes pobres, em nome de 
urna reforma agrária que serviría a Justi\a. Segundo Marcel N~eder~ang, 
o norte-ameicano Daniel Keith Ludwig possui um milháo e meto de hec· 
tares ao longo do Jari , afluente do Amazonas (Le l\1.onde, 12-9-1972). 

O problema do esbulho de terras dos índios é mais atual do que 
nunca: a lógica branca vai até as últimas conseqüencias . . Mário Chima
novitch cita o sertanista Francisco Meireles nas seguintes linhas: "Enfim, 
acho que a solu~áo do problema do índío brasileiro se .r~sume em nao 
tocar nas terras que lhe . pertencem. A nossa respon~ab1li~ade n? pro
blen1a tem sido cri1ninosa, omissa. O índio se aproxima, 1mp ress10nado 
com o nosso aparato,_ pedindo-.nos que o transformeffio~ _ num civi lizado . 
No fim, resta o que voce viu, o que n6s sabemos: o ~ndígena, a troco 
de bugigangas, praticamente destrói toda a sua personahdade, toda a ~ia 
cultura. É nessa política qu~ o S. P. 1. fracassou e a . FUNAI tambem 
está inco~rendo nos mesmos .erros, a pesar . d~s .boas inten~6es ." ( A Am.t· 
zóni~i Brasileirtl em Foco, n9 8, 1972-73) Ainda f!l~is recente, esse texto 
do Bispo de Sao Félix, no. Mato Grosso; D om Pedro Casaldáliga: "O povo 
sertanejo ou posseiro . (simples cainpones nao-proprietário ) nao tem 
terras nem perspectivas de ~m futuro humano . A aldeia dos índ.ios T api
rapés, assistida durante · mais de vinte anos pelo Padre Fran~o1s Jentel, 
possui urna terra que nao é suficiente nem mesmo delimitada ( adminis
trativamente, para fins · iegais) . Quatro vez.es o dossie de: reclama<;óes 
e de cartas solicitando essa den1arca<;ao desapareceu misteriosamente dos 
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ekritórios da FUNAI . . . Entrementes, as g~andes empresas pecuárias, 
subvencionadas, multiplicam seu número, seu poderío e seus atos arbi
trários. As numerosas reclamac;oes do hispo ou do povo sao sistematica
mente ignoradas" ( Boletim A lvorada de 18-6-1974). 

Depois que foram "pacificados" por Francisco Meireles em non1e 
do S. P. 1., na década de 1950, os Xavantes nunca mais deixaram de 
lutar em defesa de suas terras amea<;adas ou diminuídas . :e verdade que 
um decreto presidencial cóncedeu as terras dos Areoes (para um grupo 
de 200 xavantes) em setembro de 1972, ao mesn10 tempo em que outros 
territórios eram destinados em Sangradouro a 600 indios . Os motivos de 
queixa nem mesmo assim pararam . O chef e xavante Juruna assim adver
tia urna tribo amiga : "Sem sua terca, o índio torna-se um animal, un1 
dio triste . . . Os Cranhacarores devem saber que o branco engana sempre 
a fim de tomar as tercas para ele" (ESP, 22-7.;1973). O CIMI (Con· 
selho Indigenista Missionário) denunciava em 1974 que os brancos tinha,!11 
exaurido as f ontes de ca<;a e pesca dos . Xerentes do Tocantins ( Goiás 
setentrional) (ESP, 26-9-1974) . Desde 1960 que os próprios ,Xavantes, 
qu'é vivem em Goiás e em Mato Grosso, fazem frente aos fazendeiros 
sem receber urna indeniza<;ao do Governo Federal . Tal é a situa<;ao· clás· 
sica: · invasao da terra e bloqueío do processo administrativo de demar
ca<;ao de terras . O Governo responde que nao pode pagar aos invasores 
sem um exame de seus direitos nem proéeder a delimita<;ao sem pagar aos 
p~etensos proprietá~ios brahcos. · Nesse contexto, o Dzururan (chef e) 
xayante Mário age para entrar em contato oom . o Presidente da Repú· 
blica, que teria aceito em prindpio a entrevista, mas a data marcada 
sofre sucessivas prorrogac;oes (Veja,' 20-11-1974). Os Xavantes sao co-

. nhecidos por sua bravura, que os fez outrora defrontar-se sem armas de 
f ogo com os Boro ros, armados de fuzis . As ter ras índias podem ser 
assim atribuídas, isto é, reconhecidas, muitos antes de serem delimitadas, 
o que paralisa a defesa, porquanto elas sao "invadidas" nesse ínterim 
pelos hrancos . Os que tem paciencia milenar e um passado de tribula
~óes quatro vezes centenário nao podem esperar (fruto da combina<;ao 
do direito teórico reconhecido e do direito prático negado ) um pouco 
m.ais os imprevistos do humor cristáo? No caso da reserva de Sao Marcos 
( xavantes) , como em outros, grande parte da responsabilidade desse 
genero de drama cabe ao governo estadual . N o tocante a Sao Marcos, o 
de Mato Grosso, que nao hesitou em entesourar o dinhei·ro proveniente 
da venda de terras pertené:entes aos índios e em criar para o Governo 
F~deral urna situa<;ao difícil .de resolver . "O índio sofre na mao dos 
i?rancos.", diz Mário, chef e xavante, e1n sua lingtiagem pitoresca. E ac.res
centa: "O fazendeiro tem feíto mui to abuso com o índio . N ossas mu
lheres já apanharam . Fazendeiro já envenenou comida dos Xavantes . 
Já bateu em missionário, missionário que salva. o índio . O fazendeiro 
ainda está continuando a briga com o índio . " Quanto ao futuro da inte
gr~ao, M ário nao lhe é hostil a pr;ori; é p reciso experimentar, aprender 
e tirar as li<;óes da experiencia, " pois o peixe fora da água pode morrer . " 
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A salvaguarda dos índios exige um .reagn1pan1ento nas reg1oes onde 
os sobreviventes sao raríssimos; Orlando Villas Boas defende o projet0 
de reagrupan1ento de todos os Guaranís do Sul na reserva de Peruíbe : 
Em outras partes, pensa-se em seus Jneios de subsistencia: o fu tu ro da 
Amazonia está, para alguns, no cultivo da cana e do dende. N esse entre
mentes, o Prefeito de Diamantino (Mato Grosso) , Joao Batista Almeida, 
vende terras índias da margem direita do rio Cravari, onde habitam os 
Íranches (J. d. B. , 25-7-1973). Como os grandes exploradores, os po· 
líticos sustentados por suas facc;óes também sao intocáveis. ~ verdade que 
a Gonstituic;lío do Brasi l preve a posse pelos grupos tribais de sua pró
pria terra tribal; n1as já o Estatuto do Indio comporta sérias restric;óes . 
O divórcio entre os textos e a prática faz o resto . 

Nos casos etn que se impóe uma transferencia do grupo tribal,. o 
Governo deve-lhe, legalmente, um terreno de qualidade idcntica. Na prá· 
tica, .. esse texto nao é respeitado. Assim, os Nhambiquaras do Vale do 
Guaporé . (Mato Grosso) foram transplaotados para terras· infecundas, o 
(1Ue imediata1nente fe zaumentar a sua mortalidade. Por vezes, depor· 
tam-se índios para terras já ocupadas por grupos inimigos, sem consultar 
os sertanistas ou etnólogos ( ESP, 7-l 1 ~1972). Nem mesmo a inviolabi· 
lidade das reservas oficialmente declaradas é sempre respeitada (ESP, 
7-11-197 3) . A explora<;ao do subsolo do Brasil depende do ~Iinistério 
das Minas e Energia, o qual ignora os direitos dos indios, cuja defesa 
es_tá confiada a FUN Al, insti tui<;ao . dependen te do Ministério do Interior. 
11as a FUNAI fechou jgualmente os olhos nos casos de transferencias .de 
índios tnotivadas por concessóes de terras a sociedades privadas (ESP, 
31-5-1972); as vítimas chamam-se Nha1nbiquaras, Pataxós, G avióes. O 
Instituto Brasilei ro de Defesa Floresta! ( IBDF) , de cuja existencia rara-
111ente se tetn sinal, decidiu, em novembro de 1973, que um g rupo qe 
cerca de 300 indios Pataxós, situado~ no Estado da Babia, f osse transfe
r.i do para Coroa Verinelha, sob o motivo de preserva<;ao da floresta pri
rnária . Mas a Constitui~ao brasileira preve qt~e os indios sej am senhores 
de suas terras e as explorem segundo· as suas tradi~óes, muito menos de
predatórias que as dos brancos. Assitn se tirou aos índios urna boa terra, 
onde estáo enterrados os seus ancestrais (os Pataxós sao descendentes dos 
índios que receberan1 Cabra! e assistiram a famosa "primeira missa em 
terra americana", em 1500) , ofertando-lhes em troca un1a terra estéril, sem 
pesca, quando nao insalubre . A voz dos antropólogos foi impotente, urna 
vez mais, contra o uso da f or<;a sem cobertura legal. 

O CIMI denunciou o fato de, na reserva de Tocantínia (norte de 
Goiás), 280 famílias de Xerentes aguardat'em em vao o cumpritnento da 
rromessa de indeniza~ao feita pela FlJNAI e pelo INCRA (Instituto 
Nacional de Coloniza~ao e Reforn1a Agrária, responsável pela explora\a6 
económica da Amazonia) . Um pouco fora da reserva, 70 índios recusam· 
-;e a abandonar os lugares onde estao sepultados seus ancestrais (J. d: 
B., 26-9-1974). O Presidente da FUNAI, General Is1narth de Araújo, 
c0ndenou a 8 de novembro de 1974 os irmaos J\1elhoran<;a, gue recru· 
t.1varn colonos brancas para ceder-Jhes terras pertencentes aos índios suruí 
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( ]:_d. B., 8-1,1:1974). Mas quem levará a tnelhor? O grupo de explo· 
:ac;ao agropecuaria IT AMARA TY tomou 90. 000 hectares aos índios Pa· 
recis ( ESP, 26-9-197 4 ) . Seria movida urna a<;ao? E preciso ser rico p~ra 
pagar a advogados. Pouco antes, anunciara-se a invasao da reserva dos 
Parecis (1vfato Grosso), para a instala<;ao de urna fazenda particular de 
220. 000. hectar~s (ESP, 19-9-1974 ) . A mesma edic;ao do jornal assinala 
a venda ilegal de 1 . 300 . 000 hectares a Empresa de Colonizac;ao IT APO
RANGA, dominada pelos ün1aos Melhoran<;a, a qual se propoe revende. 
Jos em lotes de 50 hectares. _Ora, essa área faz parte da Reserva de Ari
puana, onde vivein os Cintas-Largas e os Suruís. Vários processos inten
r~dos_ e??~~ª. os i nnao~ Me!hora?<;a foram paralisados em diversas instan
cias JUa1oana_s do Pa1s, ha mu1tos anos. Ao mesmo tempo, os servi<;os 
governan;enta1s formulain o projeto POLAMAZONIA, o qual preve 15 
no~os po~os de explora<;~~ (agricultura, pecuária, minera<;ao) . Quen1 pa
gar~, o tn bu to nessas reg1oes do Amazo1\as, do Pará, de Mato Grosso, de 
Go1as, de Roraiina, de Rondónia e do Amapá, habitadas por índios? 
( ESP, 19-9-1974). · 

Perto de Marabá, na dire<;ao de Altamira, viviam os Kur~curuís e o: P~racan~s : a FUNAI encerrou-os numa reserva pré-delimitada. Isso 
n~o ~mped1u o INCRA de inc;l~ir terras desses índios nos espa<;os a dis
tnbmr aos. colonos; o '.' erro" só .foi corrigido ~ob as amea<;as de invasao 
por parte dos índios ( J. d. T. , .25-9.-1974) . Aliás, -os- índios .nao -- sao 
os. ,\micos ludibriados. "Na euforia da construc;ao -· da est(ada, o Govern~ 
atram para as ma rgens . da , Transa1nazónica entre -1970 e 1972 cerca de 
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4., ?~O colonos ~ s~rns famílias. M~s ofereceu a 1nuitos deles o que nao 
exl~ha: tercas . ferte1s, uma c;asa partICular, um financiamento e a garantia 
de bons prec;os para ~ colhei~a" . (ibid. ) . A propaganda da imigrac;ao 
estav~ .mont~da, guando o Instituto de Pesquisas e Experimenta<;ao Agro
pecuarias do Norte, no Pará,. informou ao Governo que somcnte 3,6% 
~as .. terras ao longo da Transamazonica desfrutavam de boa fertilidade. 
.1 en.tou-se em seguida . atenuar o impacto de tais erros e auxiliar os n1i
g rantes. Existem hoje mais de 6 . 000 fa1nílias ao longo dessa estrada, 
n~II21 total de 50. 000 pesso~s cuja" m.aioria se .encontra em ·péssimas con
d1<;oes. A SUDAM (Supenntendenoa do Desenvolvitnento0 da Atnazó
nia) ~ublicou,. :m 1974, um documento em que o INCRA é acusado de 
1er f~1t~ publ1c1dade excessi~a e prematura em t~rno da imigrac;ao d~ 
Amazonia, provocando urna 1nvasao "de gente simples, atraída pela pro
pa}janda, que busca naquelas áreas urna f ehcidade difícil de encontrar" 
(id.) . Tais informac;oes revelam o caráter artificial da implantac;ao dos 
brancos, que sao lanc;ados na vanguarda de um confronto com os índios, 
nas terras <lestes . 

. . 
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VIII 

• 

O Espa~o Vital: a Transama

zonica e a Perimetral Norte 

'A principal razáo invocada para expulsar as tribos índias de suas terras, 
aquela que se apresenta mais explícitamente sob os auspicios da busca 
do bem comum, consiste na necessidade de evitar os encontros, desagra
dáveis para ambas as partes, que sáo ocasionados pela abertura, constrq
\iio, conservat;áo e uso das novas estradas, as soberbas transcontinentais. 
A primeira dessas novas rodovías federais está praticametne tern1inada: é 
a Transamazónica, que foi celebrada e, por vezes, contestada. A segun
da em importancia, nestes últimos tempos (a Belém-Brasília, com efeito, 
cujo trat;ado N orte-Su!, realizado antes da Revolut;áo de 1964 e hoje 
integrado ao sistema normal de jntercambio nacional, está f ora de ques
tao), é a Perímetral Norte, a qua1, com quase as n1esmas extremidades· da 
Transamazóníca, descreve um arco de círculo na diret;ao N orte, quase ao 
P.onto de atingir as f ronteiras. 

. De novembro de 1973 a mart;o de 1974, a agencia de viagens JET 
TOURS programou urna série de circuitos turísticos em torno da T ransa
mazónka. No programa do quarto día, le-se no folheto: "Partida, aproxi
madamente as 14 horas: Visita ao cora~áo da floresta de Fordlandia, ci
dade morta, próspera a quando da corrida da borracha, durante a Se
gunda Guerra Mundial. O ponto culminante da excursáo é a estrada 
Transamazónica, a qual, conduída, ligará o Atlantico ao Pacífico, mais 

, de 5 . 500 k1n através do Inferno Verde. Regresso ao hotel no fim da 
rarde." Por que nao? Após o desjejum do día seguinte, entrev1sta con1 
Tarza; depois do alm~o, ca~a as borboletas, seguida de urna cena de an· 
tropof agia ao vivo por urna tribo contatada e contratada por JET 
TOURS .s. ~ ., antes de se-1? pela. FUNAI, sem _perigo ,para os turistas 
~a organ1za~ao; regresso depo1s do Jantar. A utopta chegou para os civi
lizados; o pesadelo para o outro lado. Algumas horas de sonho acordado, 

( 

numa paisagen1 experimentada de maneira inteiran1ente diferente do outr.o 
lado da barreira cultural, pelos camponeses atraídos pelas promessas · of i
ciais ou ainda pelos "nativos". Já assinalamos como era grande a 
distancia entre as promessas feítas aos colonos, distribuídos ao longo da 
T ransamazónica, e a realidade (J. d. T ., 27-9-1974): qualidade das 
terras, auxílios in natura e en1 espécie, casas e escalas, equipan1entos ur
banos e sanitários. Era urn paraíso, perdido antes de ser vivido, como 
todo paraíso. A incidencia da malária, notad amente, recrudesceu n1uito 
nos últimos tempos ao longo da Transan1azónica . 

Na excursáo programada por JET TOURS esta va previsto o seguinte: 
''Sexto dia. Amazonas ( quarta-feira) . Acordar muito cedo para· apreciar 
o canto dos pássaros, verdadeira sinfonía da selva. No cora~á.o da floresta 
continua~áo em piroga para urna expedi<;áo, pesca a maneira índia, com 
arpao, de piranhas ou pirarucus, segundo a esta~ao. Possibil.idade de ca~a, 
dóis fuzis estarao a disposi-;ao dos interessados a bordo. Regresso a 
Manaus no fim do día." Ad111irável bu.colismo oferecido pelo progresso 
tecnológico da civiliza<;áo de consumo. O tempo justo para nao ser pi
cado, com alguma probabilidade, por um mosquito perverso e para re
gistrar na máquina f otográfis:a as grandes visoes-s.01tvenfrs recortadas 
do quadro encantador dos nobres selvagens da América do Sul. Assina
la-se, entretanto, em nota do guia turístico: "A Amazonia: a inaior flo
resta do mundo, 300 milh0es de hectares de árvores amontoadas num 
emaranhado de cipós onde pululam mosquitos, serpentes, aranhas . .. 
É aí que cresce a hévea selvagem, onde resultou a totaHdade da indústria 
atual de borracha. Algumas .regióes permanecem inexploradas. Há al
guns anos, o único meio de penetra<;ao era o aviao ou o barco no Amazo
nas, navegável em inais de 3 . 000 km . Mas a estrada do século XX, ·a 
Transamazónica, está em constru¡;áo e ligará o Atlantico ao Pacifico, · ou 
seja, . urna extensao de inais de 5. 000 km" . Do lado da civiliza¡;áo, mis
sao cumprida. Essa propaganda turística, com que nao haviatn son~ado 
nem o índio nem Cabra!, está quase certa, apenas com algu1nas ressalvas: 
o aviao tampouco se recomenda como instrumento de penetra<;áo da Ama
zonia, salvo algumas centenas de pequenas pistas (que é preciso desco
brir ! ) verdadeiramente perdidas na imensidade do "Inferno Verde", que 
of erece motivos de sobra para fazer qualquer u1n tre1ner. Por sobre a 
floresta, urna avaria de aviao é praticamente mortal ; o próprio hidro
aviao teria muito poucas probabilidades de escapar. 

A Transamazónica, codificada como BR-230, representa a integra~ao 
político-militar e económico-social das longínquas regióes da floresta 
amazónica . A def esa contra a guerrilha e contra o roubo de minérios ou 
de pedras semipreciosas, na época em que se con1et;ou a planejar a Ama
zonia, nao é estranha, por certo, a idéia da imensa rodovia . Depois, li 
guidou-se a guerrilha pelas armas e o receio • de roubo pela venda as 
empresas americanas. De qualquer modo, é itnpossível esquecer que a 
floresta tropical cobre 56% do território do País ( supe~fície equivalente 
a da Europa Central) . 
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Essa estrada colossal, que liga Iv!anaus a costa . Nordeste, . passa~do 
por Altamira e Be.lém, . i~terceptando várias estradas ~mportantes d? ~1~!)· 
N orte-Sul nao fo1 suf1c1entemente preparada, no dizer de especial1st~ 
insuspeito~, por prospec~óes do terreno. O percurso escolhi~o .nao ~ o 
mais rentável nem o menos dispendioso, nem sequer o que tena 1nter~1ga: 
do 0 máximo de trechos _de terra arável na regiao : a f rustrac;ao dos 1nte;. 
ressados já se faz sentir (ESP, 27-9-1974). Falou-se da "ruinosa ave?~~~. 
em que se converteu a constrm;áo de algumas estradas ~a Amazonia_:. 
lESP, 15-6-1974), estando "a principal delas destruída hoJe, .em g~and~ 
parte, pelas chuvas torrencía.is, c~r~cte~ísticas · dess~ grande ~acta s~d1men
tar; aliás perfeitamente prev1s1;e1s (rd. ). . O mito cons~ru1.do est.a l?n~.e 
do n1ito sonhado; a natureza, a sua 1nane1ra, defende o 1nd10. Fot diante 
de um primeiro balan~o, tao pouco divulgado quanto animador, que, em 
setembro de 1974, o Governo Federal elaborou o recente programa ·de: 
investi:mentos na A·mazonia, . denominado . POLAMAZONIA: do betn 
fundado da escolha desses ·nOVOS 15 pontos dependerá, talv.ez, O exito .di. 
coloniza~ao amazónica. Se as possibilidades de sucesso de uma colonizl\.
~ao macic;a· da Amazonia já nao convencem boje · a ninguém, microrreali-' 
za\oes · bern preparadas continuam abertas ao exito, apoiando-se mais · na· 
atividade extrativa do que agrícola, como o · demonstra o gn1po ICOM:f;.: 
ANTUNES, ao explorar uma jazida de manganes no Território do: 4ma~ 
pá (integrac;ao bem sucedida de ·Utn núcleo de desenvolvimento) .. ! : , . : 

É do pont<? de vista dos índios, entretanto; 9ue · a estrada e seu ha~ 
~ado merec~m as maiores reservas. Sabia-se ma1s ou menos clarament~ 
que a T ransamazónica iria · cortar os territórios de cerca de 10. 000 ín~io.s 
( 5 . 000 ti dos por integrados, 1 . 000 de cont~to permanente, 500 de c.?.n~ 
tatos intermitentes e 3. 500 completamente 1solados). Para as atrac;:oes,. 
a FUNAI dispóe de un:a equipe de indigenistas ou sertanistas que ti~~ 
balham e:rri 18 frentes de pacif icac;ao. Novo procedimento foi recénte'
ni.ente adicionado aos antigos métodos de · abordagen1: enviam-se anted
pada1nente, por aviáo, fotografías dos sertanistas que ir~o contatar a tribo 
(resultados· positivos, por exemplo, . con1 os Cranhacarore, na es:ra.da 
Cuiabá-Santarém) . Considerada prat1cável em 1972, a 1:ransa1nazon1c~· 
f oi posta em servic;:o (J. d. B., 20-7-72) antes de soluoonado ? pr~:.: 
blema dos índios da regiao: a " pacificac;:ao", que todos os espec1alist~s 
sabem ser lenta ou exigir lentidao, operori-se a marchas for\adas, em. 
passo de ginástica. De que vale urna "pacifica~ao" precipitada? A pressa 
dos brancos nao se coaduna com a paciencia da humanidade rnais pró-· 
xima da natureza. 

· Resultados pouco brilhantes co1nec;:aram a chegar. Os Paracanas, paci
ficados em 1971, a quando dos primeir.os anos da BR-23, viram morrer 
40 dos scus membros, de gripe e tuberculose; 35 outros contraíram ble
norragia ( em C·Ontato com trabalhadores da estrada), o que provocou 
o aparecimento de oito cegos de nascen~a. .. 

· Somente no final de 1974 é que a FUNAI concluiu a prepara\io 
de um mapa das áreas jndígenas do Brasil; 130 tribos ( ou gn1pos tri
bais) aí sao declaradas em estad.o de completo is.o/amento, "rebelde~ a 
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todo contato com a: sociedade vizinha", cuja 1na10na ( 80% ) situa-se ao 
longo da estrada PERIMETRAL NORTE, em constn1~ao, entre · Ror.aima 
e· ·o Amapá. Segundo o ·mesmo documento, todas as tribos integradas 
'(!ncontran1-se ao Sul do País. As duas outras categorias retidas estao "ein 
. vias de integrac;:áo" ( essas tribos compreendem, notadamente, os hóspedes 
·do Parque do X ingu e da Ilha do Bananal) e · " isoladas" . Nessa situa- • 
c;ao encont ram-se os indios Avá Canoeiros, no município de Cavalcanti, 
Goiás, hostis e fugidios" apenas a 300 km de Brasília. Restam ainda al-

. gumas tribos isoladas, conhecidas apenas pela denomina(ao -(por exem
:plo" gra~as ao que dizem outros indios), ao longo da Transamazonica: 

".i\Ssurini, Paracanas, Urunis, Araras, Duludi (J . d. B. , 6-12~1974). 

·":·:· . Pela : pena ~o · Padre Tomás de Aquinq Lisboa, S. J.,: le-s.e na_s ai~s 
... do 'Sin1p6sio sobre o Futuro dos Cintas-Largas (Cuiabá,. Mato .Gross~, 
mar~o de 1973) o seguinte depoimento: "O Parque Aripuana vai ser 
cortado por urna estrada, con10 ocorreu no Parque do X.ingu. As obras 
já come~aram . Como responsável pela atrac;:áo do grupo dos Cintas-Lar
gas, estou decidido a nao continuar, a menos que se respeite1n as regras do 
jogo: respeito pelos índios, interrupc;:ao dos trabalhos da estrada até que 
se .tenha podido orientar os índios em suas rela~oes fu turas com os bran
cos. Com efeito, é pref erívéí que o índio morra lutando para defende~ 
os seus bcns, do que vi ver marginalizado, esmolando .o que sempre f 01 

seu" (Sedoc, 7, 101). Outras vozes nao menos autorizadas fizer~m-se 
ouvir no mesmo tom. Orlando Villas Boas garante que "a BR-80 nao 
tem levado para a regiao senao cacha~a, prostituic;:á?, aventureiros e de
predadores da natureza" ( dedara~oes de Orlando Villas Boas, J. d. B. , 
16-11-1973) . Os índios Tukurramae reagiram violentamente a.o desbra
vamento dessa estrada, no que f oram imitados por out ros. Nao te ria sido 
possível evita r, pelo menos, que as novas rodovias cortassem os parques 
nacionais indígenas? Ora, a BR-80 corta o Parque do Xingu em sua 
parte norte (Xavantina-Cachimbo) . 

A Perimetral Norte, que atravessa o território de 5 2 tribos (de 
10. 000 a 20. 000 índios), segundo algu1nas fontes, de 63 tribos ( 25. 000 
indios), segundo outras, reata a mesma experiencia de um nacionalisn10 
impaciente. Quanto a sua extensao, certos documentos afirmam que tem 
2.586 km, outros, que é de 3.300 km (Opiniáo, 5-3-73) ou ainda de 
3 .970 km (Manchete, 7-7-73). Seja como for, a sua constru~ao ini
ciou-se em 30 de julho de 1973, deve custar oficialmente 787 milhóes de 
cruzeiros (mas o custo previsto é sempre ultrapassado) e estar concluí da 
em julho de 1977. O seu . tra~ado acompanha mais ou menos a curva 
das fronteiras setentrionais (de Leste a Oeste) . Partindo de Macapá 
( Amapá) , costeia a Guiana, o Suriname, a Venezuela (20. 000 Ianonamis 
vivem ao longo dessa fronteira), a Colombia, o Peru, atravessa os Esta
dos do Pará e do Amazonas, assim como os :Territórios do Amapá e ~e 
Rorai-ma, antes de chegar ao Acre (no extremo leste brasileiro) . Anunoa
se aí a existencia de ouro de aluviao, al umí ni o ( bauxita), estanho ( cas
siterita), mangan es e ferro. O que por enquanto é certo é que urna 
quantidade de índios será desalojada e incomodada, sem levar em conta 
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os prazos convenientes; a FUNAI fala de 52 tribos, ao passo que o 
etnólogo Gama Mald1er refere-se a 270 grupos tribais. Afirma-se que .o 
empreendimento é ainda mais árduo que o da Transamazonica, mas nada 
está previsto para a " pós-pacifica~ao" dos autóctones, embora a Cruz 
Vermclha Internacional tenha prometido urna ajuda - a FUNAI - de 
5 milhóes de dólares para o período de 1973-1978, com as finalidades 
aqui apresentadas . Nao nos cabe discutir a necessidade ou a oportuni
dade de tais estradas; n1as é inegável que a sua constru~ao representa 
apenas um dos aspectos de colossal degrada~ao da N atureza, em que o 
índio será a pri1neira vítima e a segunda a própria civil iza~ao branca, em 
sua totalidade . (Cf . R . Goodland e H. Irwin, A mazon j ttngl.e: Green 
HeU to Red Desert? An Ec,ologica/. Disc11ssion of the Envi1~onment 
bnpact o.f the Highway Co11stn1ctíon Program in the Amdzon Basin, 
Elsevier, (1975. ) 

IX O Espa~o Vital: 
a Degrada~ao Ecológica 

. ~ 

Poder-se-á salvar -Os índios sem salvar ~ terca que os sustenta? Tudo o 
que possa af etar a ecología amazónica influí de modo bastante di reto na 
sobrevivencia dos autóctones. Este capítulo, portanto, faz parte da eluci
da~áo do problema da sobrevivencia e do futuro dos índios . Harold Sioli, 
di retor do Departamento de Ecología Tropical do Instituto Max Planck, 
da Alemanha Federal, forneceu, em sua conferencia no 11 Simpósio de 
Biología Tropical Amazonense (Colombia, 1969) , dados fundamentais 
gue ainda regem a questao e a regiao, e de que nos cumpre tomar conhe
cimento (Amazónia Brasileira em Poc.o, 1972) . "Urna das condi~oes eco
lógicas mais características da paisagem da Amazonia Brasileira, pelo 
nlenos etn quase todas as áreas centrais e da Baixa Amazonia é, além do 
clima equatorial úmi·do, a pobreza extraordinária dos solos de terra firme 
em reservas inorganicas úteis para o crescimento das plantas. Trata-se 
das zonas ocupadas pelos sedimentos do Terciário. . . Exce~ao dessa si· 
tua~ao geral of erecem as f aixas carboníferas ao norte e ao sul do Baixo 
Amazonas, co1n depósitos de calcário e gipsita . .. Porém, todas essas áreas 
juntas representam apenas urna pequena porcentagem, talvez 1 % da su
perfície total da regiao amazónica. . . Essa pobreza foi comprovada por 
estudos científicos, assim como por experiencias agrícolas práticas . " 

Parece paradoxal que a ·maior floresta do mundo (urna árvore para 
quatro) , luxuriante e virgem, esconda um subsolo de grande indigencia . 
O paradoxo desfaz-se quando a análise revela que a floresti\ ama~on~ca 
vive em sistema fechado. Sua fauna e sua flora f ormam um c1rcu1to 
que encontrou certo equilíbrio estável, dispensando as contribui~oes exte
riores, salvo o ar e o sol. Os detritos vegetais das grandes árvores apo
drecem lentamente para constituir o humo em que_ cres~em outros veg~
~ai_s, os quais, por seu turno, alimentam as árvores. Formou-se um equ1-
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Hbrio entre a umidade do conjunto, a evapora~áo e a circula<;áo das 
chuvas. Circuito de água, circuito de matérias nutritivas. N enhuma ár
vore possui raízes profundas, pois nada existe aí a captar que lhes sirva 
de nutrientes. Pelo contrário, elas se estendem numa grande superficie 
horizontal, cujo desordenamento se adivinha na formac;áo de vasto, denso 
e emaranhado canteiro. Tudo isso é como se esti vesse pousado sobre o 
solo da Amazonia, o qual é varrido pela erosao quando se lhe retira 
urna parte dessa camada viva protetora. Se lhe retiram o pouco de humo, 
a floresta des penca; se lhe cortam as árvores, o humo desaparece. O ho
mem nao pode, sem perigo de morte, intervir nesse sistema natural, ela
borado durante milenios, mais velho que o próprio homem. 

Os geógrafos competentes sao unanimes: se tt floresta for retirctda, 
estar-se-á preparttndo o maior deserto do mttndo. :b a árvore que traz a 
chuva e impede •O humo de escoar-se a deriva para as águas do oceano. 
O hornero civilizado comec;ou, lamentavelmente, porém sem nenhum apoio 
governamental, grandes incendios que convertem uma parte dessa vege
tac;:ao em cinzas, que ninguétn pode conservar no lugar. O processo de 
morte f oi iniciado, embora possa prosseguir ainda durante vários séculos 
antes que o País desperte diante do resultado lunar de suas ac;:óes malé
ficas . . Se f orem preparadas áreas liinpas para plantar, acrescentam os 
geógrafos, tal vez se obtenha urna -ou · duas colheitas num par · de ah os: 
mas ·a esterilidade sobrevirá, friemediável, ·pois inexistem totalniente ·os 
meios para a importac;áo de adubos que pudessem alterar a face do des
tino. Desde os tempos da -co·nquista, jamais se ·viu nessa r€giao outra 
-coisa senao urna cultura extenstva -que ·muda de lugar quase de ahó a 
ano; · em dimensoes muito restrita5, essas lesóes sao corrigíveis; nao pó· 
der~: dizer-se o mesmo no caso de um projeto sistemático de desmata
me;nto em grande escala . O próprio alimento para os ani~ais que se 
qmses·se criar em certas regióes da Amazonia teria de sei .. trazitlo de 
muito lónge, -tornahdo o negócio . im'praticável . . 

. Outros estudos conclue111 que · á floresta· a·mazón ica está an1ea<;áda de 
de'~·~parecer, fauna e flota, nos pr.óximos decenios, ie n:ao se püser "Cobro 
ao · usd atual ·dó DDT e d'e outros desfolhadores de a<;ao violenta · (Jo&o 
Dalgas Frisch, vice-presidente· da· Associa<;ao Brasileirá de· l>reser'va<;áo da 
Vi~~ Selvagem, · dedara<;ao ·de 7~11 ;1974). ó desbtavamento di!eto" >d~ 
ár'Vbres · da Amazonia conduzirá ao· mesmo deserto · ( Rea/.idade, · outubro 
de 1971) . Alfred Sauvy recordava; em seu Croissance Zero (1973, l.S1) : 
''Em ~édia, é necessáriO abater · dezessete árvores para· obter-se urna tone~ 
Jada de papel . O consumo de p'apel dos Estados Unidos excede -65 mi
lhóes de toneladas, ou seja, mais -·de um bilhao de árvores." O natura
lista · carioca· Augusto Ruschi advertiu que a Amazoní-a esconde áreas 
maiores· que o Estado de Sao Paula,- onde florestas majestosas já se -t(ans-
fórmaram em caatingas ou pré-desertos (J. d . B .,. · 2-6-73) . · 

.. A. decisao oficial é respeitar ¿SO% --das áreas verdes; ela nao é respei
tad.a ~~ .re.g.iáo_ amaz?n~ca, fañto quanto ·possa ajuizar-se pelas · regióes 
onde a c1vil1zac;ao já chegou. O · oxigenio· das florestas é' igualmente he
cessário a respirac;ao humana. "O :rt1aior ptoblema · que se vive· ·atmiI-

mente no Brasil é ~ na opiniao de J. D. f risch - a falta de cons
ciencia ecológica em todo o País. É um mal que atinge principalmente 
os poderes públicos .. . " (J. d. B., 8-11-7 4) . Existem atualmente )8 

espécies de fauna ou de flora en1 vias de extin~ao, segundo o catálogo 
da Funda<;ao Brasi leira para a Conserva<;ao da Natureza (Realidctde, agos
to de 1972; O Globo, 19-9-72, Veja, 19-7-72). "Se o hornero destrói 
Hiroxima em tres segundos, por que nao poderá destruir en1 tres lustros 
a n1aior hiléia do mundo?" (Opiniáo, 8-1-73) . "Cá e lá, o desbrava· 
mento con10 ideal e a bandeira como pretexto, no saco da conquista vinha 
a pilhagem. Na corajosa penetrac;áo para a An1azónia, a Na<;ao assumiu 
o risco" (E. Schmitt, Opiniáo, 8-1-73). " f. totalmente iinpossível que a 
Amazonia venha um día a ser urna regiao agrícola" (Gerger, 28) . 
A utilidade dos brancos justifica, entao, semelhante devasta<;ao do domí
nio do indio? E111 197 4, a inquieta<;ao 1nanifestada pelos norte-america
nos sobre o futuro ecológico do seu próprio tetritório contagian algups 
círculos brasileiros. Em setembro de 1974, o Ministro do Interior brasi
leiro propós-se delimitar 14 milhoes de hectares da regiao amazónica 
(aproximadamente a área do território do Amapá, o que é pouco, no 
caso) , como "reserva ecológica" . Esperamos que a delimita<;ao sej a res-
peitada. · ~ 

• 
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Confrontos ·é 

Permutas Culturais 
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Etn sua" obra clássica, Casa G1·a11ae e· Senz.ala~ o sociólogo brasileiro Gil~ 
berta ~reyre consagra um gtande capítulo a· "O Indígena na Forn1a~ao 
<la Fa~ília Brasileíra", o qual púncipia ~ssim: "Com ·a intrus~o européia, 
d~sorg~niza-se eri~re os in.dígenas da· América a vida social e econ·omka; 
desf~z-s.e o equilíb~io nas rela~óes do .h ome1n co1n o meio físico." O tema 
é reatado e desenvplvido por todos Ós espeeialistas que se apercebeiam 
da situa~ao : ·os índios dessas paragens nao erám de feitio a levar urtia 
]~ta obstinada até ·a. extiri<;ao comple:ta de um dos bandos rivais, como 
oc9rreu na. AinériCa espanhola. Houve fugas· para a floresta, prisioneirós, 
1 edu~oes a .escrav:·atura; houve_. também mulheres indígenas para remediar 
um l)ouco ·a cruel falta 4e mulheres no con1e~o da colonia. Diogo ·de 
Vasconcellos escreve ao Rei de Portugal, em 1612, qu~ sem recurso a 
india "nao existem mejos capazes de povoar un1a costa tao' extensa". 
N a segunda metade do século XVI ve-se aparecer, com efeito, "a pri
mei·ra · gera~a·o de mamelucos" ( Ba.sílio de Magalhaes) . Parece que a 
2tra~ao do portugues pela índia teve sua contrapartida na atra~ao da india 
pelo branco. Essa permuta cultural valeu a civiliza~ao brasileira, por 
parte dos autóctones, outros presentes além do próprio corpo: a "rede" 
<JUe amansa o sono e doma a indolencia, evitando o calor da cama e o 
irio do solo, o óleo de coco para os cabelos, os raros e insignificantes 
anima is don1ésticos (papagaios, araras, pequenos macacos ... ) , o asseio 
devido a freqüencia dos banhos - entao pouco conhecidos na Europa -.- , 
o milho, o caju, a abóbora, o amendoím, a canjica. Pobre no dominio 
da música instrun1ental, a influencia índia foi n1ai's notável no canto e. na 
dan<;a; assinale-se, · entretanto, que- passaram dos índios para a cultura 
brasileira o maracá ou chocalho, as baquetas de dt1no, as. corn~tas, os búzi:0s, 
a5 .buzinas de conchas, assim como .a nasaliza~áo· do canto. 
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O ho1nem índio, reduzido a dependencia, scrviu de aliado na def es:r. 
guerrei ra dos lugares, 1nais do que como trabalhador f.on;ado. Nao pos
suía 0 vigor muscular nem a estabilidade psicológica exigidos dos traba
lhadores das planta\óeS e dos engenhos. Foi ele, sem dúvida, qu~m 101-

ciou o lamentável processo de desmatamcnto pelo fogo, as queunadas: 
1nétodo preguic;oso, de conseqüencias desastrosas para o solo, continua
mente empregado hoje em dia pelos caboclos e1n todas as regióes do 
Brasi l . O índio é, nesse ponto, um nómada que, por assitn dizer, nada 
tinha a ensinar ao agricultor e criador de gado vindo da Europa. 

"Náo esquec;amos de atentar no que foi para o indígena,. do ponto 
de vista de sua cultura, o co~tato con1 o europeu. Contato dissolvente. 
Entre as populac;oes nativas da América, dominadas pelo colono ou pelo 
missionário, a degradac;ao n1oral foi co1npleta, como sempre acontece ao 
juntar-se urna cultura, já adiantada, co1n outra, inais atrasada. Sob a 
pressáo técnica e moral da cultura adiantada, esparrama-se a do povo 
atrasado . Perde o indígena a capacidade de desenvolver-se autonoma
mente tanto quanto a de elevar-se de repente,. por ilnit~c;ao natural ou 
for\ada, aos padrües que lhe in1póe o imperialismo colonizador._ M~mo 
que se salvem formas ou aressórios de cultura, perde-se o que P1tt-R1vers 
considera o potencial., isto é, a capacidade construtora da cultura, ~ s~ 
élan, o seu ritmo . A história do contato das rac;as chamadas 'superiores 
com as consideradas 'inferiores' é semprc a 1nesma . Extennínio ou de
gradac;ao . Principalmente porque o vencedor entende de. imp.or ao povo 
submetido a sua cultura moral inteira, macic;a, sem trans1genoa que sua
vize a imposic;ao . O missionário tem sido o grande de~trui~or .de cultu 
ras nao-européias, do século XVI ao atual; sua ac;ao fo1 ma1s d~~solv~nte 
que a do leigo" (Casa Grande e Senzala, I, 21~) . Esse. texto, Jª. antt~o, 
conserva seu valor histórico mas poderia ser reeditado ho1e, sob a influen
cia de urna situac;ao que, apesar de tudo, evoluiu. O choque de duas cul
turas, urna tecnica1nente mais avanc;ada que a outra, conserva a ~nesn1a 
estn1tura: a defasagein só faz aumentar, até que ocorra o desaparec1mento 
de uma das partes. 

O que há, entao, de relativamente novo? ( 1) Os missionários de 
hoje, muito reduzidos em número e em poder, já nao representam o 
fanatismo "civilizador" ( ou "medieval", ou "jesuíta", na linguage1n de 
Gilberto Freyre) diante da barbárie dos selvagens; n1uitos deles entra
ram para a escola do diálogo e da antropología científica. ~om efeito, 
convén1 considerar os grandes progressos recentes da etnolog1a e a sua 
difusáo. Outrora, o branco, missionário ou nao, nao tinha consciencia 
alguma do mal que praticava. Ninguém podia indicar-lhe isso de modo 
demonstrativo e peremptório . ~ certo que, nesse quadro geral, é preciso 
acrescentar alguns matizes dos dois lados : os jesuítas, em geral, mostra
ram no Brasil urna intuic;ao do homem e da· sociedade primitiva que se 
antecipava as observac;óes da ciencia e limitava a1niúde os estragos que 
des e outros teriam podido- ocasionar. No outro pólo, restam os n1issio
nários ou as congregac;óes que pouquíssimo aprenderam da etnología e 
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cujo zel.o apostólico, 1nesmo quando se ongma nos Estados Unidos, país 
do Jiberalis1no, conserva algo de fanático, quando nao de anacrónico. 

(2) O poder secular já nao é simplesmente representado por colo
nos ávidos que vieram para enriquecer depressa - mas nao sen1 correr 
grandes riscos - numa luta implacável e 1nal disf are; a da pelo bion1bo 
da expansao da Crist-andade . . Hoje, as empresas 1nultinacionais se1n rosto 
compra1n milhares de hectares de terras amazónicas, diretamente ou por 
interpostas pessoas. O gado expulsa o homem; o mito ou a realidade 
dos minérios a explorar significa un1 ideal econótnico de crescimento do 
PNB que tem muito pouco a ver con1 a Etnologia. O árbitro político dá 
a impressao de pagar seu tributo aos ideais humanistas do b~asileiro 
evoluído (e, mais ainda, a opiniao internacional, ªº observador estran
geiro) através de urna multidao .de declarac;óes, de discursos 1nais ou 
1nenos oficiais, muito conformistas no fundo, rnuito respeitadores da 
moral formal, segundo a grande tradic;ao diplón1ática do País; rias deó
soes, o pragmatismo interessado deixa º· can1po livre as f ore; as e~onó
micas que derrubam todos os obstáculos: o b11lldoze1' do progresso tecno
lógico. O Brasil é hoje, mais do que nunca, un1a terra de predilec;ao do 
desenvolvimento capitalista. Que medida comun1 existirá entre esse sis· 
tema· e a def esa do índio? . ~ · 

Tomadas as posic;oes, teóricas ou práticas, conf essadas ou inconfes· 
sadas, sobre a questao de fundo, resta urna outra: a da rapidez de trans
f ormac;ao da cultura do índio. Os antropólogos insistem suficientemente 
sobre essa questao, na hora atual, para que nem inesmo os mais surdos 
possam ignorá-la por completo. " verdade que o interesse econón1ico e 
a paixao ideológica sao freqüentemente cegos para os argumentos huma
nitários, rechac;ados como sentimentalismo c1ue nao entra nas estatísticas 
dos ministérios da área económica. Uma distinc;ao, para a qual nao se 
atentou, intervcio entao. Na transformac;ao en1 curso, o poderio econó
inico-político do branco estende progressivamente o seu campo de ac;ao 
a todo o território outrora em posse de fato, desde tempos imemoriais, 
dos índios. Esse avanc;o faz-se tao rapida1nente quanto pennite1n hoje 
os recursos técnicos e hun1anos a disposic;ao da coalizao Estado-empresas 
interess~das; nessa epopéia, prepara-se menos o índio que a opiniao pú
blica do mundo branco. Manifesta-se o dese jo de deixar lugar aos índios 
como individuos; ainda demasiado numerosos para serem eliminados de 
um só gol pe, pouco nun1erosos para que seu ingresso na N a~ao possa 
alterar coisa que se veja no destino dela. M as os índios, con1.o sociedades 
culturalmente autónomas ou guase, já nao tem lugar. A etapa intenne
diária, a das Reservas, é precária ( embora a defendamos agui) ; t~retnos 
de exa1niná-lo mais de perto. 

Ao pretender-se passar os indivíduos indios de sua cultura a nossa, 
que se obtém, de fato ? O drama do capitalismo repete-se urna vez mais: 
promete-se mais do que se pode cumprir. A cerca de 80 milhóes de brasi
leiros, os recursos de publicidade mais modernos e sofisticados, 1nais se
dutores, em cartazes, no cinen1a, no rádio e na televisao, em revistas, 
nos alto-faJantes de rua, propóern cotidiana1nente, a saciedade, a plen ¡. 

53 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



tude de bens de consumo fabricados pela soóedade industrial. Veem-se 
tais bens reproduzidos no papel, na tela, nas vit!in~s, .toca-se-lh~, f.al¡i
se de crédito a disposi~ao de todos. Urna propor~ao 1nf1m~ dos atmg1dos 
por essa in1ensa máquina publicitária tem c.ondi~oes de figurar . entre . os 
eleitos. Os outros comem com os olhos as imagens sedutoras, f1cam co~1 
sua fome e digerem sua frustra<_;ao. ~ influencia do desejo, assente . na 
irracionalidade, af ere-se pelo exito obtido por toda espécie de loter1as, 
do Maranhao ao Rio Grande do Sul. A ideologia apresenta a pro1nessa 
que os fatos nem se1npre corrobo~a~. Os " i~oce?teJ úteis'_' e~toam e?tª.º 
o hino da Utopia, do Futuro m1ttco (que 1amais se realizara na Histo
ria) , do Possível imaginado, impossível real. Promete-se ao índio da 
Amazonia que será um brasileiro cen1 por cento, que terá s~u quinh~o .;,1:º 
maná da sociedade de con sumo. Que porcentagem dos atua1s 110 mifhoes 
de brasileiros tem hoje acesso a uma pa~cel a desse maná ? Que pr()~a
bilidades concretas tem o índio da An1azonia de chegar, nos 30 ou 40 
anos que lhe rcstam de vida, de integrar-se aos 10% de el~itos 4a ~i~i
liza<;áo capitalista? Ele entrará como , l_anterninha numa fila excess1ya-_ 
n1ente longa · para a sü a curta vida. · Que probabihdaoes'? Pratica1neri~.e 
nenhuma. · .... 

As monografías de ·gue dispomos sobre o assunto confirmam a nossa 
s íntese ou, melhor <lito, nao a teríamos apresentado sem o apoio de seus 
relatos e descri<;oes. Que nos seja per~ítido assinalar um trabalho part.i
cularmente significativo. Completando as obserya<;6es · de Roberto Ca.rd?so 
de O liveira sobre a acultura<;ao dos · Tucunas (O 111dio e o· Mttndq f!,_o_ 

Btancos ), Roque de Barros e Roberto Augusto da M atta estudaram, . ~~ 
Indios e Castanheiros, o choque cultural ~ntre Suruis, Assurinis e Gavi~es, 
por um lado, e as popula<_;:Óes que .col~em a castanha-do-pará, na re.giao 
.do T ocantins, por out ro . A observa~ao ~evela "o caráter de contradi~~o 
gue existe entre os índios e as frentes regionais de brancos ou mesti<;os·:; 
esse éonfronto é "destrutjvo e alienante" . Um oficial da F AB presta de
poimento sobre o que viu na Ilha do 'Banana~ (Goiás): " Vej ám só: os 
éivilizados construíram aqui os seus hotéis para assistir a decadencia 'de 
outra dvilizac;ao. . . Os índios· Carajás voltando bebedos da cidade m_at~-
grossense de Sa.o Félix" (ESP, 31-3-1972),. . 

Os civi lizados lan c:;am por vezes _urna tribo nos bra<_;:os de seus ini-
1nigos naturais: os Caiapós para os Suruís, os Paracanas para os Assu
rinis (Rogue Laraia) ; outras vezes, a taref a é realizada de modo mais 
d ireto. No caso dos Tucunas, os seringueiros provenientes do Peru expul
saram os 5 . 000 índios de suas terras e leyaram-nos a alienar-se nas máos 
dos ser ingueiros das mar gens do Solimües . O pessoal da borracha, náo 
contente em remunerar pessimamente os T ucunas engajados na apanha 
(tornando-os escravos do barracao), sob o controle do capataz que em
prega a forc;a-trabalho, proíbe-lhes que _mantenham uma planta<;ao prc)-
pria de socorro . · 

Suruís, Assurinis . e G avióes só foran1 contatados na segunda metade 
do século XX: mais ou menos disseminados em grupelhos de sobre~i
vencia, nem assim escaparam ao alcance dos brancos, que cobic;avam su~s 
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terras de castanhas. Nao contentes em tomar-lhes os bens, engajaram
nos - sempre que podiam - na apanha das castanhas roubadas. O .rou· 
bado é obrigado a ajudar o ladrao em seu furto . Existe, contudo, um 
grupo de Ga:ioes q~e, .<\judado por brancos d: corac;áo generoso, luta por 
sua autonom1a economica e cultural. ~ notavel que esses Gaviües (do 
grupo Jé) devam a sua relativa prosperidade - recente - a urna agres
sividade constantemente alimentada ( condic;áo necessária, mas nao sufi· 
ciente) que Suruís e Assurinis (do grupo tupi) haviam perdido . 

A partir dessas experiencias bem analisadas e completando-as com 
outras informac;6es, estamos em condi<,;:óes de ampliar a nossa visao sobre 
a realidade presente do choque cultural, do qual nos cumpre discernir 
ainda mais as diversas frentes, recorrendo inclusive a urna tipologia dos 
agentes do contato. 

. ~ 
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Como os povos monocromicos sao f acilmente ingenuos e injustos em re· 
la<;ao aos povos que se defrontam com o difkil problema do pluralismo 
racial, os índios encontram seus piores inimigos nas fileiras dos que 
mais se acercam deles, se bem que aí se achem também os seus 1nelhores 
amigos, estes mais raros . Os simpatizantes estao na retaguarda e nao 
tem a vida perturbada pelo confronto das etnias. A. P. Jacobina, alto 
funcionário brasileiro, reconhece que o avan~o na Amazonia operava-se 
de maneiras diversas: pelos exércitos regulares, a ponta de espada e a 
fuzil, pelos missionários, pelos grupos de ref or<;o que capturavam os 
índios para reduzi-los a s~rvidao, enfim, por diversos tipos de negociantes 
aventureiros. Os índios nao se manifestavam sempre hostis ao primeiro 
contato; a hostilidade vinha com a experiencia, muitas vezes tarde demais. 
Certas tribos rebelavam-se; cita-se o caso do chefe Ajuricaba, o quaI 
agrupou sob a sua autoridade várias tribos alérgicas a esse genero de 
colabora<;ao com os civilizados. Morto nessa luta gloriosa, a sua memór ia 
passou a Ienda entre seus irmaos de ra<;a . 

Com fases de acalmia, o conquistador ibérico jamais deixou de lutar, 
de urna forma ou de outra, contra o antigo proprietário da América do 
Sul. Hoje, os entrechoques já nao sao oficiais; sao esporádicos e conde
nados pelo Govemo. O bom manual brasileiro de Júlio C. Melatti, 

' recente e objetivo, nao teme declarar: "Na verdade, desde a chegada 
dos primeiros colonizadores até a atualidade, tem havido !uta contra 05 

indios, urna !uta em que estes sempre saem perdendo. Toda a área hoje 
habitada pelos civilizados do Brasil, onde se levantam as cidades e onde 
se f azem as planta~oes, foi conquistada aos índios. No período colonial, 
essa Juta nao raro se fez com a permissao do Governo metropolitano e 
até com a utiliza~ao de suas tropas. Depois da Independencia do Brasil,. 

o Governo nao mais permitiu a !uta contra os índios, mas e1a continuou 
~ndo fe ita por iniciativa dos particulares, que desafiavam as proibi\0es 
gQ.vernamentais" (pág. 162) . A penetra<;ao dos civilizados só se ·ef etuou 
l~tamente no decurso de quatro séculos de implant~ao: ainda nao ter
minoti a arrancada para oeste, que escorra<;a ou destrói, de um modo ou 
de outro, as tribos que se encontram no · caminho dos libertadores . Dos 
Tupis do litoral do século XVI, hoje testam apenas vestígios em Potí
guara, na costa da Paraíba. O século XVI bastou para demonstrar o fra
Casso do escravismo aplicado aos índios nos engenhos de cana-de-a\Úcar : 
Isso explica, seip dúvida, ·que o negro importado tenha sobrevivido me
lhor, ao ponto de inserir-se realmente na popula<;ao nacional, pois ·ele 
niorreu intimamente, de certo modo, ªº . suportar as prova<;Oes da escra
vafurá, para ressugi-r no final do século XIX. No século XVIII, época 
da descoberta 'do . ouro brasileiro, a hita concentrou-se nas regióes aÚrí
f~~á~ .. de Mi_nas G~ráis,' de G~iás· e de.··. ~ato Grósso; os Caiap~s do Su.! 
c9me<;~ a 'desapª~ecer; os Tiinbiras .sao_ perseguidos e ca<;ados .·pelos cria-
4ores c,le gado ·qo ~arañhao. No sééulo XIX, as frentes de ataque mortal 
p~os~eguem seu .avaQ<;o entre os Caiap(>s, Xa,vante~ e outros. No .. s~
c~.l~ . ·xx, .os · ponto~ de atri.to . ºªº sao menos.· num~rosos, muitó pe~o có.n:· 
t~.rio,. entre os índios e os . sertanej os, os . garimpeitos, os seringueiros e os 
ap~nliadores de castanha-do-pará. Essa '.descric;ao histórica visa a mostrar 
qq~ .a fric<;ao hpstil nao é um fenómeno .novo, mas um processo que se 
reno va .· de ·século para sén1lo, até .a extin9áo completa· ·do autócton.e. . · .. 

. . 
:As zonas avan\adas da civiliza\ªº 'branca conheceram oti cónhecem 

su'as .épocas. quéntcs· .e seus l~gares quentes . Entretanto, desde o séc:Ulo XVI~ 

n~.~-u~ª' época f.oi mais ... ql!ente" pa~a a penetra~ao do que ' a atual: 
Ó .. mito. do .. gigante que des perta" · reUnÍu ·OU SUSCÍtOU f or<;a.s naciona
Ji~tas , núma ideología agressiva que boje at'inge o seu alvo . . Em matéria 
de -pontos quentes, Waibel destacava em 1955 o conceito -de "zona 
pioneira" (fronteira de expansao esp~iaLcom vistas a intensifica~áo ·ou 
ele~a\ao dos .modelos de· v.ida} e cont~val)l-~ cinco no ·Brasil: ( 1) X a
pecó-Pato ·Branco (nas .divisas ocident_ais de Santa Catarina com ·o Pa· 
ra~á ) .; " (2) Norte do Paraná; (3) Oeste de Sao Paulo ; ( 4) Divisas 
de . Mato Grosso - e: Goiás; (5) · Norte .do Rio Doce (Espírito Santo >e 
Minas Gerais) '. Muifas dessas zonas foram, de fato, o palco de co11~ 
f~on~os armados entre indios e branc.os . Depois de sua "pacifica<;ao'' , 
em 1911, os Botocudos do Vale do Rio Doce foram praticamente liguí· 
da~os; .. ' o 1nesmo. otorreu com os Cain,gangues, recha<;ados pelos · pionei.: 
ro~ do café pauli~ta, em 19.12, ~ reduzidos. a urna dezena. A sua agre.s~ 
sividade, fator normal de sobrevivencia, te~los-á prejudicado? Em outras 
~egióes, vários grupos guaranís ficaram devendo a sobrevivencia a flexi~ 
bilidade com . que transigitatn as imp9si~óes de· seus vizinhos brancos. 
A zona do sertao constituí-, geralmente, urna terra-de-i:iinguém onde se 
regístram· confroritos de for<;as. 
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Os v.etores do contato cultural 
A atitudes dos índios em rela\áo aos brancos depende, em boa 

parte, da natureza -dos p rimeiros contatos com a "civiliza\ao"; esse pri
meiro con tato é mais ou menos traumatizante, segundo a f un\áo social, 
a identidade funcional, dos primeiros contatados. Praticamente todos os 
índios residentes no Brasi l verao, da civiliza\ao, o aviao passar ao longe, 
por cima de su as aldeias, pássaro enigmático que simboliza as f or\as 
<.iesconhecidas da cultura rival. O instrumento mais aperfei\oado atinge, 
•em primeiro lugar, os índios atuais; outros se lhe seguem, segundo a 
situa\áo geográfica da tribo em rela~áo a expansáo dos brasileiros e ao 
acaso dos encontros. Os primeiros contatos de "abordagem" sao geral
mente imprevistos, perigosos, e podem surpreender qualquer um que 
passe por essas regióes amazónicas. Quando urna "frente de civiliza~ao" 
avan~a de maneira oficial, trata-se geralmente da constru\áo de novas 
estradas (fenómeno recente, na escala atual) ; é preciso prever de ante
n1ao o envio de sertanistas, acompanhados de auxiliares . As aproxima\Oes 
mudas podem exigir meses ou anos, até que os índios ainda livres se 
mostrem bastante confiantes para aceitar a paz, isto é, para apanhar os 
presentes deixados em sua intenc;áo e colocados em local visível de al
guma clareira. Se a resposta é urna flecha cravada na terra ou a quebra 
dos presentes, a hostilidade é confessada. Caso estejam bem dispostos, 
entao os homens da floresta recolhem os presentes e deixam, em seu 
lugar, alguns objetos de sua fabrica\áo - sinal de aceita\ªº de rela\óes 
nao hostis. Esse momento é extremamente importante na vida do grupo 
tribal, embora nao possa medir o alcance exato de seu gesto quando "os 
que estao defronte" dele sao brancos. "Os índios mudam entáo de po
sic;ao", dizia o médico-antropólogo Noel Nutels. "Eles passam da vida 
nómade e livre em que eram os primeiros, para o último lugar no mundo 
dos brancos. " Os irmaos Villas Boas acrescentam que o dia em que 
ocorre tal primeiro contato é de profunda alegria, na consciencia de que 
assim se ampl ia a família humana, mas também de tristeza e de revolta 
quando se sabe o que irá acontecer. 

F reqüentemente, nenhum sertanista se encontra presente para oficia
lizar o contato, o batismo de ingresso numa nova rota cultural. Sao os 
encontros com exploradores, frentes de contato do tipo agrícola, do tipo 
pecuário ou do tipo extrativo. Na primeira hipótese, o indio tem mais 
probabilidades de assimilar pouco a pouco as novas técnicas, modificando 
o seu estilo de vida no sentido de imitac;ao do caboclo ou do sertanejo. 
O segundo modo de produc;ao exige um capital que escapa mais radica~
mente ao índio. A pecuária, a criac;ao de gado no Brasil, tende atual
mente a assumir a forma de enormes explora\óes capitalistas, em cu jo 
seio o indio nao tem lugar. Ele tem de ceder o seu aos animais. Ainda 
menos poderia o índio introduzir-se no sistema mineiro, salvo se tiver 
fon;a para engajar-se como s~tvente, símbolo e princípio da decadencia 
total do ameríndio . Restam os apanhadores de látex ou de castanha-do
· pará, prospectores de indústrias extrativas de superfície: formando as 
unidades de maior mobilidade, tem maiores oportunidades de reencontrar 
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um dia algum bando de índios em expedic;ao de cac;a . As moda
lidades e conseqi.:.encias desse tipo de prímeiro con tato sao as mais in. 
certas, procurando os brancos, normalmente, ficar com índias e indios 
para servi\os de natureza diferentes. Con tu do, es tes podem amiúde lutar 
de igual para igual, embora com meios diferentes. Os indios podem 
fugir e tornar-se invisíveis; também é possível que haja luta e baixas de 
ambas as partes; enfim, úm relativo entendimento nao é excluído para 
trocas de servi~os, como aconteceu durante os séculos de explorac;ao do 
pau-brasil, a árvore de madeira vermelha que deu seu nome ao País. 

Os campones.es, caboclos, sertanejos, pequenos exploradores de zonas 
pouco habitadas, tem interesse em evitar os indios. Contudo, os éonflitos 
sao freqüentes, apesar da desigualdade de forc;as (os brancos tem armas 
de fogo) ; os empregados das grandes propriedades já nao tem escrúpulos 
em a tirar no indio. Os interesses sao o post os, os costumes diferentes, . o 
entendimento difícil, os encarregados pel~ manuten\áo da ordem pública 
estao longe ou pouco dispostos a comprometer-se para proteger os mais 
fracos. O agricultor ou o criador de gado pode assim encontrar-se cara 
a cara com o índio, nao necessariamente em conseqüencia de urna sortida 
deste, fora de suas reservas naturais, mas em virtude de urna progressáo 
dos branoos que travam, há scéulos, urna luta pela anexac;ao gradual de 
terras. 

Os missionários, outros agentes tradicionais do contato, sempre 
cheios de boas inten\óes, mas freqüentemente inábeis, só lenta e recen
temente despertaram para os problemas culturais que criam obstáculos a 
realidade da evangeliza~áo, ao ponto de se desaconselhar po·r vezes as 
suas tentativas. Os métodos empregados variam de urna f amília religiosa 
a outra, de urna Igreja a outra, de urna nacionalidade a outra . Os reli
giosos que hoje tem, rio Brasil, mais contatos con1 o indio sao os jesuitas, 
os franciscanos, os capuchinhos, os missionários da Consolata e os sale
sianos . Na retaguarda dos missionários perfila-se atualmente, corn peso 
crescente, a hierarquia episcopal: os bis pos da regiao ou a Conferencia 
Nacional dos Bispos do Brasil, com a assistencia do· Conselho Missioná
rio Indigenista (CIMI). Existem alguns missionários itinerantes; ná 1naío
ria das vezes, eles criam postos estáveis, interpondo-se como mediadores 
da civiliza<;ao crista. Ainda que um tanto exagerado para a situa\ao atual, 
o comentário de Jacopin conserva incontestável reflexo de urna tradi\ao 
real: "Por natureza e independentemente de seus protagonistas, o aposto
lado é imperialista. Nesse dominio, as lgrejas desf rutavam de un1a só
lida tradi\ao de imperialismo ·ideológico, mesn10 antes de ter sido inven
tado o imperialismo económico ." Juntar-se-ia ao processo o livro de 
V . D . Bonilla, Serfs de Di.ez1 et Mttitfe d'Jndiens [Set·vos de Dez1s e 
Patróes de Indi·os]. Após o Concilio Vaticano 11, nao há dúvida de que 
a Igreja Católica passou a levar muito 1nais a sérro a sua missao· de defesa 
dos direitos naturais dos autóctones. 

O Servi\o de Protec;ao aos Indios passou a ser a FtJNAI, Funda~ao 
Nacional do Indio, organismo dependente do Governo Federal . A sua 
administra<;ao é bem intencionada nos propósitos, mas lenta e complicad:i 
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-na a~o, bem como tributária dos limites pessoais dos funcionário~ ~os 
postos em contato com os grupos indígen~s . _ Outro de s~us h~ttes 
decorre d~ exigüidade dos recursos de que d1~poe !! da pressao de u~te· 
,resses. d~s .iniciativas e empreendin1entos lucrativos. O val?r que domina 
atualmente na política indigenista é o da Seguran~a ~ac1onal. O E~ér· 
.cito é · 0 primeiro, mas nao o único, instrumento a se!~1~0 desse co~ce1to ; 
as suas articula\óes ~ao deveriam opor·se ao exerc1C10 das fun~oe~ .d¡i 
FUNAI (a coordena\ao é freqüentemente efeti~a e a fl!NAI utth~a 
correntemente os a.vióes militares da .FAB), mas as perspectivas dos do1s 
0:rganism~s estao longe, de coincidir o tempo todo. 

De mediocre quantid?.de, mas de inestimável qual~dade, é a fre~te 
de cont~to constituída, aqui ~ ali, por etnólogos e antropologos. Na n1a10-
ría dos casos eles trabalham normalmente em contato com a FUNAJ,, a 
qu~i ~~J;ltém' . se~s próprios ~specfalistas e.ro questóes indígenas. A · di~er
sidade de. pontos de vista é,. contudo,. ev~dente: · o etnól?~º te?1 por fina· 
lid.acle . coligir. informa~oes ~e .. valor objetivo s.obre a.s mm1ssooedades ,sero 
história. Em geral1 ele c,lesej a pr~ervar a integridade das tribos e de suas 
c~ltu~as,., ~an~ por . .motivos ci~ntífic-OS como humanitários. _Os ant.ro~ó
logos sac;> agentes culturais menos violentos que Qs outros>· ~ mas também 
perturbadores, com9 el~ próprios o reconheceril hoje . .. . . 

A e¿ses agentes ou "vetores" dos contatos, devemos juntar os traba
lhadores <los Departamentos Nacional ·e Estaduais de Estradas de Rodagen1 
que. abrem novas rodovias, os motoristas dos c~minhóes que atra~.essa~1 
.te.rritórios indios, os vendedores ambulantes ma1s ou menos · perdidos .. e 
os raros turistas. N o imenso, tabuleiro de xadrez .da Amazonia, -adivinha
se que o jogo dessas pe~as . ~en1 de ser amiúd.e compl.icado ,e sutil, desco
brindo ou . esconden.do as altan\as e os confhtos de 1nteresses, num ·que
pra-c~be~as em que Oi níveis hun1anos, religiosos, políticos e. económicos 
·dí\ Nac;ao colocam em confronto · suas jdéias e suas forc;as. O ponto de 
\:ista científico é, sem dúvida, aquele que melhor preserva os 1nte~esses 
do indio . Exercendo pressao benéfica, de um lado, sobre os . organismos 
polítkos e do outro sobre os ministros reli~i~o$, ele tem, provavelmeote, 
um.a voca.<;ao mediadora . Con tu do, a ma1ona desses . fa tos ou .. grupos 
sofre influencias contraditórias . Atualmente, pode-se dizer que, em geral , 
os missionários esclarecidos unem-se aos antropólogos para preparar tran
si<;óes n~ evolu\ao que eles sabem ser altamente perturbadora das cultu
ras tribais.. A pesar dos esforc;os de entendimento com os Pfi~eiros; o 
poder político, sob a. pressao dos. interes~es de grupos econom1cos,. por 
um .lado, ~ da ideolog1a da Seguran<;a N acional, pot: outro, mostra-se pro
penso, pelo contrário, a acelera~ a evoluc;ao perturbadora," ~~~urr~n~o :S 
tribos para territ6rios que elas ignoram, toda vez que a ov1hzac;ao poe 
os olhos nas suas reservas tradicionais. 

Todos admitem que é preciso salvar os índios e todos os que ope· 
ram na regiao amazónica, com raras excec;oes, pretendem estar empenha· 
dos nisso. As táticas, entretanto, sao diferentes, ao ponto de se oporem 
nao raras vezes. Para salvá-lo, devemos ocupar-nos maif ou menos 'do 
indio ? O Padre Adalberto Holanda Pereira, jesuita e antropólogo, vice-

presidente do Conselho Indigenista Missionário, opina que o impacto 
externo destrói as sociedades fechadas que se quer con verter rapidam~nte 
em sociedades abertas . Os indios nao estao preparados para a divisao do 
trabalho, para o individualismo económico, para as regras . do j ogo da 
ooncorrencia capitalista, para as armadilhas da sociedade de consumo. · A 
integrafáo proclamada aos quatro ventos corre, na realidade, o risco de 
redundar em desíntegra{áo do grupo tribal. Essa é também a opiniao 
do antropólogo E . Schaden: "Sem falar da reduc;ao populacional por epi
demias trazidas pelo branco, o contato, mesmo intermitente, age invaria
velmente como fator de mudanc;a para criar necessidades para cuja satis. 
fac;ao nao exi~tem pressupostos na cultura tribal" (Schaden, 1962, 263) . 
Essa brecha operada progressivamente no equilibrio psico-economico da 
tribo abre um processo irreversível de dependencia, sem por isso criar 
as condi~ües de urna real adaptac;ao do índio a civilizac;ao universal . 
Quanto mais a tribo vivía de maneira autárcica, maior o choque provo
cado por essa abertura no sistema cultural tribal . Entretanto, o choque 
pode ser ainda mais brutal . 

"O látex, a castanha, o pasto natural, a terra boa para a lavoura, a 
cac;a se acham muitas vezes dentro da área de ac;ao das tribos indígenas . 
Os .intercsses dos trabalhadores sertanejos, bem como os de seus patróes, 
sao, por isso, antagópicos aos ~ interesses . :dos · indios.. Os $ertanejos·· ambi· 
do~am nao somente: ·os recursos naturais que se encontram dentr,o , do 
terr~tório . ~ribal, como lambém, . nao raro,. pretend~in aprov'eitar . as pró· 
pría5 pessoas · dos· indios . como mao-de·obra bara.ta. . . . Desse modo, os 
serta·nejos. ·afirmam que os indios 'sao p:reguic;o$OS, croé.is, ··sujos. " ·(~fe:· 
1atti, 173) . Caso flagrante de etnocentrismo .iéleológi~o. Na ~P<?'ª .· em 
qu.e os paulistas · rkos queriam· libertar~se da t.utela . port\lgues~, ele~ . se 
projetavaril, pelo co.ntrário, n~ pele dos. pans selv_ageris ·cujas . te!ras pos· 
suíam: "Pelá luta em· favor· d~ in.dependencia (antes de 182 2) , brancos 
e mestic;os - di~fárc;avam-se em índios; indo ao ponto d~ tomar nomes .. e 
preñomes ·ao Ttipi-Guarani" (Nina Rodrigues, 1935, 16) . O reflexo_ tal· 
·vez ·nao tenha desaparecido por · completo em face do " in1perialismo" 
norte-americano; a pretensa ~ova vítima sente·sc irma da sµa antiga .. ví~ 
tima: os seus · direitos sobre ·as mesmas terras ·nao se confundem ·dora· 
vante? "Na verdade, o Brasil fotmou-se· a custa da conquista dos terri· 
tórios indígenas" (Melatti, 175) . 

. ~ ' . 
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XII Os Missionáriós e a 

Atividade das lgrejas 

A Perturba~áo dos Ritos, ,Ontem e Hoje 
"O que se salvou , d95 indígenas no Brasil foi a despeito da influencia 
jesuítica; pelo gosto dos padres nao teria subsistido a conquista portu
guesa senao , aquela parte mole e vaga da cultura a1neríndia, por eles in
teligentemente adaptada a teologia de Roma e a moral eu!!opéia" (Casa 
Grande e SenzaJ,a, 1, 214). Esse julgamento de Gilberto Freyre é um 
pouco severo demais. Os missionários jesuítas, no dinamis1no evangélico, 
disciplinado e inteligente, de sua Ordem nascente, facilitaram os conta
tos entre os conquistadores portugueses, militares e colonos, e os indios; 
ou, pelo menos, evitaram o pior, mesmo onde a a<;áo deles fracassou em 
grande parte. Dotados de segura intuic;ao humanista, eles quiseram apro
ximar-se ao máximo da cultura indígena antes de transmitir-lhes seu ca
tolicismo romano. Foi assim que os bons padres recolheram a música 
ind~gena onde e quando puderam, e con1 ela ritmaram canticos a Virgem. 
A Ave Maria cantava-se e dan<;ava-se em tupi, pois essas tribos mani
f estavam um gosto pronunciado pela danc;a sagrada (o caterete, por 
exemplo) . O f racasso, pelo menos parcial, das 1nissóes cristas, a come
~ar pelo dos jesuítas no tempo da colonia, constituí apenas um dos as
pectos, ainda que particularmente expressivo, da resistencia natural do 
índio a penetrar nos moldes psicológicos da civiliza\ao branca. Confun-

,dir o Cristo com um herói civilizador nao faz avanc;ar o Cristianis1no 
nos espíritos dos Guaranís. Em contrapartida, estes enriqueceram amiú
de seus ritos com ornamentos e modos de f azer das liturgias cristas: 
adoc;ao inteiramente exterior, toda vez que urna longa presenc;a missio
nária nao pode sornar a f orc;a do tempo a da evidencia carismática . 

Mas deixemos os tempos passados e solicitemos ao antropólogo 
Schaden urna informa~ao serena sobre os frutos da catequese tnissionária 
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na primeira metade do século XX. "Tal vez o contraste mais profundo 
entre o mundo dos brancos e as culturas indígenas, tomadas em conjunto, 
seja o que se ref ere ao papel dos valores religiosos como determinantes 
do ethos cultural" (Schaden, 1969, 229). A cultura indígena nao é secula
rizada. "A vitória sobre a crise aculturativa depende em primeiro lugar 
da medida em que a cultura consegue secularizar-se, sem ao mes1no tempo 
entrar em colapso" (Schaden, 1969, 229) . A perspectiva nao é, eviden· 
temente, a de um homem de Igreja. De qualquer modo, parece-nos ün
portante assinalar que o sistema religioso é o baluarte normal de auto
defesa de urna cultura. Um belo exemplo disso foi fornecido pelos Xu
kurus e os Fulniós, semi-aculturados, que preservam a sua festa de tradi
~ao religiosa do Ariaui, da qua! sao excluidas todas as pessoas estranhas 
a tribo. Mas o sentido da festa derivou de um significado propriamente 
religioso para o de urna afirmac;ao de ide~tidade étnica. Assim, eles afir
mam: "Nós nao somos cristáos branc.os." 

"Fato é que dificiln1ente se há de epcontrar u1na tribo brasileira, , 
ainda que em estágio tardío de aculturac;ao, de cuja cultura tenham desa
parecido os valores religiosos tradicionais . De modo geral, a perda total 
deste é concomitante com a desintegrac;ao dos próprios grupos. . . Por 
outras 'palavras: a persistencia de. elementos significativos da religiáo tribal 
se prolonga até a fase crucial da crise aculturativa. Seria errado supor 
gue a adQ\áo de tais ou quais práticas ot.i mesmo idéias do Cristianismo, 
através da catec¡uese ou do convívio com a populac;ao cabocla, signifique, 
por si só, um enfraquecimento dos primitivos valores religiosos como 
determinantes de atitudes e padróes de comportamento. Nao é, pois, sem 
razao que se costuma caracterizar os efcitos comuns da obra missionária 
como simples 'vemiz' crista o, que nao af eta, sobretudo quando se trata 
de adultos a ela submetidos, a sobrevivencia do antigo sistema de cren~as, 
com todo o seu vigor'"' (Schaden, 1969, 231). 

Em matéria de substituic;áo aparente, cite-se o caso dos Cadiueus, regis
trado po¡:- Darcy Ribeiro. Esses índios puderam dedicar a Sáo Joao e a 
Santo Antonio as festas tribais que, por acaso, coincidiam com a época 
em que os brancos celebravam esses santos. Repinta-se o quadro, atri· 
buindo a Sao Joao o que sempre pertenceu ao herói tribal Nibetad. A re
interpretac;:ao constituí, entretanto, um passo na desmitiza<;ao do que era 
a religiao tribal, favorecendo assim o acesso a cultura secular, auxiliando 
a assimila<;ao, mediante um pr~o elevado. Numerosas tribos praticam 
paralelamente o culto tradicional a seus mortos e o culto "aos espíritos 
cristaos", recebido dos brancos: acumulam-se as for<;as mágicas. A acumu
Jac;ao é, inclusive, um tra~o típi'co do espirito mágico, assim como a rein
terpretac;:ao é um trac;:o do sincretismo religioso. Cada grupo procede cole
tivamente, de modo mais ou menos inconsciente e doloroso, a self\=áO 
daguilo que pode aceitar formal ou superficialtnente, ou verbal1nente, da 
cultura de outrem, mais ou menos imposta, sem afetar a solidez da estru
tura tribal fundamental, cujo componente religioso é geralmente essencial. 
O indígena parece assimilar, pois, os aspectos bastante not6rios e atra
entes da religiao dos brancos ( quer se trate de catolicismo, protestan· 
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tismo ou produtos mais.: sectár~o.s), sem que por isso seja . perturba4Q, 
como . o seda se. aduzisse. a concl.u~óes lóg~ca$ ! Ele tem lógica própi;ia, 
:vit~,. . instintiva, d~ autoqef esa. A sobrevivencia é um processo . empírico. 

Sobr~ o~tro ponto importante, Schaden nao é menos formar: · ·~9 
sistema tradicional come~a em geral a modificar-se · pela ditninui\áo :das 
práticas cerimoniais" (Schaden, 1969, 232). A pressao exercida sobre :os 
·indios pode, nesse caso, p.ao ser especificamente religiosa: os Tenetea:ras, 
·colhidos na engrenagem da colheita da copaíba ( árvores que servem :para 
fazer óleo-resina) e sua comercializa~ao, · abandonara.m pouco a pouc~ .. a 

·prepara~ao de suas· ·grandes festas, n1uito exigentes em matéria de tempo. 
Em outros casos, . já nao é. possível: reunir :a ttibo disseminada · em áreas 
de produ\ao distanciadas urnas d_as ·outras :. Também .entre o~ guaraáis 
·~ a · decadencia se inieia ·no setor . do _cetimonialismo, ao passo que os c?n
ceitos e valores subjat'entes resistetn por · longo tempo a substitui~ao" 
( Schaden, 1969, 2 3 5) . Insta-se com · o hrealismo .. dos apóstolos-· de urna 
religiao espiritual que.= dispensaria o·. cedmonialismo. · · 

·· , · :: " A. aceita\ao· ·do culto dos branc:os : ·exprime~ nas tribos ·mais fracas; ··a 

vontade ·india de nap ·se · ver. margirializada; De ·fato/ segundó Schaderi, 
·,.o. e5tudó .do processo·· acúlturativo desses: índios (Terenas) revelou qu~, 
apes~r : d<? fanatismo e ~~i .·re9ularida~e.: ?e . atos J.e culto_ entre ·:ºs ~epre
sehtantes ·de ambas as cónf 1ssoes ( catol~tá e protestante), os ens1nan:_ientos 
cristaos, salyo ·raras · · e?Cc~s0es, pouco ·signif!c~rn para el~s, enquan~ó . ~.ou
frina religiosa proprfamente. dita" (id :, ~? 7) . Nao seria necessário diz.er 
que· a tradi-;aó rriissionária . ·assenta . nüi:n.~ ., cien\a mais oti_mista~ con~t~íqa 
nl.Un.a época. ém qué ·ª .etnologia naq .. éStava praticamente ªº alcanc~ ~o 
missionáric;> comum .. A oposi~~io ent_re· um~ prátic;a i~dígena ... e un:ia c~~µ\a 
católica .pni$ta-se, . por vez~s, a disCLissao;. como em tempos _idos, a quan~o 
da querela em torno dos ritos chineses: missionários_ da linha ~ur~ pod,e-
·raQ inter~itar a práüca, ar~iscando-se a af astar a tnbo. ~u .. ~ ~liena-1~ da 
sua própria tradi\ao estr~turadora, ao passo que os m1ss10nanos de lm.ha 
inai~ flexível considerarao ' as práticas ;e~. qliestao insig~i~icantes, d~ pon.to 
de . vistá religfoso. De f ~to, pas~a-se f<l:ctlmente d~ religioso - sep qual 
·for - áo folclórico, a um folclore que ·cada um interpreta a stia maneira .. 

Que o confÍito entre . religiaes s~ja amiúde decidido por motiv~~óes 
nao-religiosas ressalta daramente da co1npeti-;ao. católico-protestante Junto 
das mesmas tribos; nao é a Qrtqdoxia do dogma que permite resolv~-lo, 
mas a habilidade ou a. riqueza dos dqadores-protetores .. É notável que o 
protestantismo deva .alguns de seus ~xitos junto das ~opula\óes indígenas 
{as quais come~ou a te! ,acesso no seculo. XX), em virtude da. f~r~a com 
que reivindica a i~aldad.e cultu~al e .~u~nan~ de to?os os. 1n?1v1duos. 
Receritemente, a h1erarqwa católica . ~ec1d1u nao contmuar inattva. ~esse 
dominio. Assinalemos, enfim, que .o ·caráter central . das cren~as religiosas 
.tJ,a manuten-;ao- <la identidade tribal- é utilizada pelos . movimentos mes
siinicos ( muito pouco numerosos no indigenismo latin,o-americano) ~ , . a 
reestruturat;ao <leve se.r Jeita a partir de :µma revivescencia do núcleo da 
.fé in~Hgena. . · · · · 
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Objetivos Pós-Conciliares. . e·· Realizacoes Recentes 
· · ·o tom das dedara\oes: ofidais da lgreja ·no -local de seu trabalho nas 
missoes jamais deixou de ser otimista,- apesar das mudan~as decisivas de 
dire~áo que se registraram. O pessin1ismo da Igreja vem da . ªfá~ do1 
011tros. · "O. século ·xx está representando para· o it?-digena brasileiro · o 
11tesmo que o século XIX · representou para o .norte-americano: a hora 
da extin-;ao . e a sobreviven.era de . apenas alguns dos grupos, ' isolados· e 
desvinculados de sua a 1ltura", dedarou · DonY Tómás Balduíno, Bísp~' d~ 
GoiáS Velho. ·A solu~ao que' ele preconiza. ~-· a mesma: aquí deféndi'd~, 
um .rhéio-terino . enhe o .. isolan1ento total . dos . grupos .. sobreviventes e a 
-rápida integra\aó a sociedade. brasileira. · ''Esse .tneio-ter1no estatia.·. na 
iritegrá\ao lenta .dá ~1ndio: ·- ·respeitando sua · forma · de · governo, sua ·:re
l igiacF e seus ·valores · - ·:;" ·mai -isso · conf Hta · ·co~ ·a .atual política desen~ol
ví.rilentista ~-. . '" · (ESP, ·15"6-1'974 )" ·Estamos ihteirámente ' de acordo· ·~ot:U 
' iss'o ·e veren1os"que: a FUN.:Aí" e$tá diviél~na ·entr~ «> seu desejo si.ncetó de 
·p'foteger· ó índio ·e a sua· obediencia: · aos: prdgran1as que · visam ·a e~plo
:rá~ao- 'éconón1ica· rápida das regióes-, mais atra5adas ·e· remotas . Os· ·própiios 
:hó'rfiens· da Ig~ejf parecem "igualmente a 'bta\9s' ·coin o dilema ent:re o 
;~tigo, i deal de ._ evangeliza~ao, · ~r quál im_plk'cf ·a· ··sübvers·ao .. cü1tura1 que 
se· sábe, e a defesa hutna.Q.a dos .. ·direítos do írtdio; ·posta em· ·x:equé pelas 
piáticas , sócio-políticias : ·do·· País, ·seja: em ~esé~la-- góvernainent~l, seja -_ ao 
nfver dos própriétários locais ~ . . ! • : · _ • ' ': • • 

. ·: ·· Nao se pode menospré'lai- ·os resultados 'posítivos obtidos . nestas úl
timas décadas ¡)elas· ··n1issóes". Sén:r pretender realizar um balan\o con1plét_o, 
que seriá difícil; ince~to e fora d~ nossos propósit<?s, citemos algµns -.dados. 
Em :julho de 1974, anuriciáva;;;se ·e:1úe' 28 : Tuca:nó~ ·da regi~o do Rio Negro 
( Amaionas), onde vivem · i 8. lribos· ein estadó- ·· avan\ado de acultura\á'.o,. 
seriam os p'rimeiros : diáconos ·ordenados pela 1greja Católica no conti· 
nente (ESP, ·18-7-74). Que pensar disso? · Ben1 ·v_ista pela -i,<UNAI · e 
aparentemente res-pei_tadora da diversidade cultural, a Missao . Anth~eta 
dos padres jes_uítas .ocupa-se de 12 · tribos ao norte de Mato Grosso. Desde 
"1906 que os ' salesianos manten:l em :Sapgradol.lro (Mato Grosso) urna re
·serva -~e índios ·que lembra a.S anti gas redú\óes' jesuitas. O terreno, ce.rea 
de ·5 .ooo hectatés, se!Viu primei-ro aos · Botoros; · em 1956 chegaram os 
Xavantes e os ·. Bororos partiram. A aculturat;ao é metódica~ · progres·siva, 
já avan\ada, e seu . dima é seteno e respeitador, de modo geral, . da 
liberdifde dos índiOs. ·-e .u1na das · mais importantes reservas ' protegid~, 
f ora do sistema da FUN AL As tnissóes :. protestantes tem a reputat;áo 
de que n1odificam menos as mentalidades tdbais do que as missóes cató· 
li~as (ESP; 27-10:-73); estas, porém, já compreei:ideram os inconveniéntes 
.de um p~ocess9 aceierado. 

Existe um s_aldo. positivo, not~damente no .que se ref e.re a def esa dos 
4 ireitos dos ~ indios, · Cite-se o exemplo do ·Padre Tomás ·de Aquino 
Lisboa, que _apresentou queixa as autoridªdes cofitra o f azendeiro-·Mauro 
Tenuta . . E~te n)andára simple~mente arrasar com. bt1l!dozer a aldeia dos 
indio$ Mun~ús (lvfato Gr9sso) , . pacifkados. eín 1971 . . Como era . de 
p_reve.r, ·o f azen~eiro, por· ~et,1 . tur.no,. aptes~otou .que.ix.a-crime na gual acusa 
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o padre de "incitar os índios a subversaáo" "(ESP, 8-5-54) . .Nestes úl
timos anos, os bis pos ergueram freqüentemente a voz em favor dos indios 
lesados. A admira\ªº que esses textos oficiais e amiúde corajosos causan1 
nao deve, porém, toldar outros aspectos da atividade da Igreja e1n terras. 
indígenas . Ney Land, da FUNAI, expressa reservas sobre o trabalho dos 
missionários, que continuam a perturbar o equilíbrio cultural das tribos. 
(ESP, 31-3-73). Recorda-se, por vezes, que os salesianos destruíram in
tencionalmente a arquitetura. da aldeia tradicional dos Bororos ( em Be
rute, Mato Grosso) , com · o propósito de quebrar as regras de parentesco 
e de c~samento. Essa violencia, no dizer do Padre Venturelli, salesiano
converttdo a etnologia, nao teve, felizmente, o efeito desejado ( F .S. P ., 
24-5-70) . O paralelismo das cren~as acaba, as vezes, por convergir no· 
sincretismo, a menos que a nova filia~áo seja tao superficial que se veja 
abandonada logo que os índios recuperam urna liberdade mais concreta. 
Após a expulsáo dos jesuitas, muitos guaranís catequizados voltaram ale
gremente a vida selvagem e a sua religiáo tribal . o fato de aceitar pre
sente~ dos brancos nem sempre significa que os indios estejam dispostos 
a entregar sua alma em troca. Também, outras vezes, há missionários 
que desaparecem e abandonam suas ovelhas (caso dos Carajás, visitados 
pelo antropólogo Baldus em 1935 e em 1947). Diante da oferta do cris
tianismo proposta por equipes rivais de católicos, protestantes e sectá
r~os, os índio~ aceitaram muitas vezes o ba~is:mo com a inten\áo de adqui
rir um padrinho branco .como seu protetor. Num relatório de 1954, 
Herbert Baldus escrevia: "Em resumo: a acultura\ao dirigida pelas missües 
religiosas, visando ao acabodamento do indio, contribui para a sua desin
tegra\áo social e nao consegue, em geral, preservá·lo dos ef eitos nocivos. 
da marginalidade. Esses resultados assemelham-se aos obtidos pelo 
S . P. ~ .. co~n. a m~sma inten\ao.' distinguindo-se deles, porén1, por terein 
os m1ss10nanos, a1nda, concorndo para desenvolver sincretismos, ao passo 
que a a~ao indigenista governamental evita intrometer-se na esfera reli
gio~a. Continua, todavía, o papel desintegrador da escola nos Postos 
Indígenas por obedecer esta, na maior parte, ao padrao da escola niral 
brasileira. No que concerne a alfabetiza\.áo na língua indígena, os etn.ó
logos do S. P. 1. acharo-na desaconselhável" (Em H. Schaden, Home .. m, 
Cultura e S.ociedade no Bra.sil, 223) . A essas contesta\óes podem, se.m 
dúvida, opor-se outros testemunhos; elas nao tem o intuito de desacre
ditar ou desencorajar as boas vontades, mas - pelo seu realismo -
convidam a urna prudencia e a um relativismo que os apóstolos nero 
sempre cultivaram no passado. 

'Tem-se registrado recentemente melhorias sensíveis. Era tradi\ao, 
' desde a época colonial, que cada congrega\ ao religiosa interessada fizesse, 

ela própria, um buraco na floresta para instalar · aí suas missóes. Os con
tatos entre socíedades missionárias, tendo em vista racionalizar a ·obra 
pastoral, sao recentes . Cite-se o Encontro do Morumbi (Sao Paulo), ero 
1968. Pensava-se entao numa prelatura pessoal; um prelado teria juris
di~ao sobre o. c~~1jun.to de índios c~tequizados do País ou de urna regiao. 
Nao tendo a 1de1a vmgado, cada btspo ou prelado fica canonicamente ·res-
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ponsável pelas m1ssoes com sede no território de sua jurisdi~ao. 
.A CNBB evita ao máximo intervir no problema, embora tenha enco
.raj ado a forma\áo do CIMI (Conselho Indigenista Missionário do Bra
.sil), fundado em Brasília em abril de 197.2. Com o apoio do Instituto 
Anthr?pos do Brasil (dirigido por padres) e da Conferencia Nacional 
dos. Btspos do. Brasil, o I Encontro de Pastora.! Indígena realizou-se, com 
efe1to, en1 abnl de 1972 em Brasília, dando . origem ao CIMI. Na esteira 
das c?rrentes do Concilio Vaticano 11 e da Assembléia Episcopal Latino
Am~ncana de Medellin ( 1968), a pastoral oficial católica orienta-se para 
urna colabora~ao mais estreita com os organismos governamentais (a 
FUNAI, sobretudo) e para um respeito das culturas indígenas mais de 
a.cerdo com os pedidos reiterados dos antropólogos, sem abdicar do direito 
- que é um dever da Igr~ja - de denunciar as injusti~as e outras ofen· 
s~ aos Dfreitos do Homem ( oficialmen~e ratificados pelo Brasil) come· 
t tdas no País contra a pessoa ou contra as etnias dos indios. 

O CIMI, apoiado pela CNBB, elaborou um anteprojeto (privado>° 
do Estatuto do Indio (do qual f alaremos na próxima parte), esclarecen do 
o papel reservado as Missóes . O Estatuto . oficialmente promulgado levou 
,em considera\ao certas observa\óes do Clero. 

Eis um resumo da situa\ao· das missoes católicas junto dos indígenas 
.de Mato Grosso, tal como se pode aduzir ·do relatório da reuniao do 
CIMI de agosto de 1974. (O Sáo Pat1lo, 30-11·1974). 

1 . A Prelatura de Guiratinga compreende dois gn1pos distintos ·de 
Bororos e de Xavantes. Os primeiros ainda nao conseguiram ver suas 
t~rras reconhecidas pelos servi~os .da FUNAI. O gado das fazendas pr6· 
x1mas dos segundos faz com que fu ja a ca~a dos índios. 

2. A Prelatura de Diamantino compreende 18 aldeias dos indios 
Pare:i~, muito af eta dos pelo akoolismo e pela prostitui\ao ( em virtµde 
<la v1z1nhan~a de novas estradas), outras de índi.os Rikbaktsa (que care
cem de mulheres para os seus adolescentes), Nhambiquaras, Iranches, 
Cajabis e Apiacás. 

3 . A Prelatura de Sao Félix do Araguaia compreende tres aldeias 
de Carajás, localizadas na Ilha do Bananal (constituida em Parque Na
c~onal), e os sobreviventes dos Tapirapés~ dos quais se ocupam as Inná-
21nhas do Padre Foucauld (o número de tapirapés triplicou desde a sua 
chegada). 

No inicio de novembro de 1973, a FUNAI celebrou urna sessáo 
com os representantes das Missoes religiosas (católicas e protestantes), 
para urna tentativa de coorden·a~ao dos esfor\os e wn intercambio de expe· 
riencias. Para surpresa de todos, o Superintendente da FUNAI, General 
Ismarth de Araújo, admitiu que a política de planejamento da integra\ªº 
das tribos índias ainda selvagens estava cheia de incógnitas . A partir 
de 1973, a FUNAI decidira elaborar cronogramas Cle integra\ao, a come~r 
por um esquema referente aos Cranhacarores. Entretanto, os designios 
políticos e as pressóes economicas logo trataram de desar~mar as etapas 
dt; urna "integra\io harmoniosa" (General Ismarth). A FUNAI reco· 
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nhece, agora, que ·nao pode · fingir ignorar ·a · presen~a · dás íniss0es; cuj.<> 
pessoal- é mais numeroso, mai~ ativo ~, ~º!11 freqüencia~ dotado ~e. maus 
experiencia que ·os seus próprios -funoonano~. O CIMI_ deve. faci.htar. o. 
diálogo, do lado ·.católico; o mesinó · Padi,-c V 1cente César_ preside s1mult~· 
neamente ao CIMI e ao Instituto Anthropos do Brasil; ofereceu lugares, 
ao · protestantismo para que integrasse :o CIMI . De comum acordo entre 
a FUNAI e o CIMI; está previsto uro ensino bilíngüe para os índiós . 
Entretanto, o antropólogo Eduardo Galváo está crente de que, ero virtil~e 
da falta de material didático· em línguas indígenas, o indio esquecerá em 
pouco tempo a língua~matet. Um programa desse genel'o deveria. fazer• 
·se acompanhar de um plano de publica~ao em ·línguas indígenas, . mas -is.so 
é ·difícil, dada a sua · extrema diversifica~o. Outro plano da FUNAI, o 
.da · forma~ao · de 90- mónitores· bilíngües (para óS Caingangues, Xavantes, 
Xocréns, Carajás; Guaja jaras ·.e 'Potiguares), nao sof re obj~óes, em prín
cípio (ESP, 8-lt:.1973); : e rea-liza,.se· gra\as 'a :ajuda do 'Su.llliner ·Jnstitute 
of ' ~riguistics . n_orte.ame~icano: .. . ' e ' ,.. : .,· • : .. , 

. ;..., ·Algo se agita; pois>" na . problen1áticá missioriária in : loco. Que cons
ciencia há disso em ·Romá?" ' lsso· é ·outra' questao. No Natal de 191'4; o 
Papa Paulo VI fez encaminh~r-, ~pe.lo seú- Núncio .no Br-asil, tres cálices 
.destinados . a<;>s chefes das:: tribos -Bororo (em: Meruri} - e:: Xayante· (ESP, 
.4~ · 12--74 )., e.ro Sangrad~u¡;-o. O~: ~~-se~vagens r~ebem ess~~ ,tesouros .como 
os brancos recebem · amuktos índios? . A fim. de se -ef et.uar essa entrega 
solen~, . em plen·a·· :flor~~ta',. o . cortejo d_~ . ~'<indo_ .part~':1 .. de. Brasíli~ num 
'aviaÓ ·da F Al( ._pará ~a exp~di<;áo . oficialm~nte declru;a,da "estritamentc 
a~st?Hc~·; .: .. o_ : ~sta4 o . a~· Sáo _ P qúl? -y_ublic~~ : ~o~íd; ~ ~.-9}_97 4) ·-, do . s7~ 
gurido ~n~on:r?,. :n~s_s,e ,~qo, , d~ \res~~~n~: .. da 1:7':1nd~-~~? ~~c_1~nal do _ ln~10 
com miss10nanos católicos, para debater · pro~le1na_s 1nd1gen~_s . . Res~a~ta a 
rtota ··a importancia dó Plano .Otganioo' ·da · .Pástoral ·da· ArI:iázon~a~ publtcad_o 
e'm 1971 pelá · CNBB, · qúe· -teflete a · ·nov·a rrientalidade . da · Igrej á ·sobre 
cate.qúese·: "Essa revisao · quebrou--bastante· a résiStericia ' que os · t_écnié~ 
indigenistas leigós · faziain. 'ÍW · ttábalho·· dos·:. inissionáriOs;· 'Cr~ficado· p~r · se 
voltar somente para a 'salva<;ao das almas', nao res¡xiitando 'a . eultiira 
tribal._" Dizi.a: o do<::umen,to .. da CNBB·: "Urge- rever · as ·a:titudes <!os que 
.tt~l?alham ·entre ind!g~nas · e C(;)f{'jgi-las; ·-09_ · senti~(} ·de partir dt>s valores 
.cultura-is, religiosos e sociais · do~ ín~li.os ·-para encaminhar· um processo · de 
cresc-itnento qiltural, evitando sii:itretismos; encaminhar -trabalhos para es .. 
truturar a evangeliza<;ao dos indígenas, baseando-se no axioma . de · que a 
me~sag~m crista deve .enca~ntlr-se º<!: . cµ ltura claque.le poyo, .~ na9 deve ser 
~l'n.a1lada ~penas _ c9m -~- r'?lj pigeri1, eu.rope.izada . " . . . . -_ ... _. . . . . 
: -::: .. , A presentamos. a seguir,.. como_ apendice -_ a este-capítulo, as conclusócs 
da:· I . Assembléia Missionár.ia ·Indigenista ( realiza<;aio do CIMI), que tevc 
l~gár em Goianl~, em ju~ho·- de. 1975 . 

' ' .· 

. . . ·-. . . 

. ,,_ 

. ' .. - . !, ~ • . -i 

r •t : 

. . -:.. . . 

.. . "Dado o momento históric-0 vivi<lo pelos ·povos indígenas do Brasi~ 
de -espolia~ao de su as terras, . de dest'rui~io . de -sua cultura ·e · de nega~o 

·es 

de, seu direito de decidir sobre seu futuro, a Igreja Missionária, reunida 
n·esfa 1 • Assembléia Indigenista, reconhecendo sua omissio e conivenCia 
com essa situa<;ao injusta e anticristi, e consciente tanto da sua responsa· 
P,iJidade em rela~io a ~t.es _ povos quanto da sua missio de anunciar o 
~vangelho, se comproQlete a seguir estas linhas de A~io e progtama~io: 

1 ~ Linhas de Afáo 

1) Terra: Apoiar decidida e eficazmente, em todos os níveis, · o di
t~ito que tem . os povos indígeqa~ de . recuperar .e garantir o dominio de 
~ua terra, nos termos do .Art_._ .11 da Conven~ao 107 da OIT, urna vez 
que eles sáio os proprie~ários o.riginários e· parte integrante da mesma 
terra. Terra apt~ e s~ficiente .para um crescimento. demográfico adequado 
a sua realida~e ·ecológica e s<S:cio-ec<:>nomi<;a ._ 
,'\ .. · . . 

2) Cultura:· Reconhecer, ·respeitar ·e apoiar. abertamente o direito ·que · 
~~m os povos indígen~s de_ vi~e~ segµndo sua cul.~ra (Estatuto . do Indio, 
~· _lq). ·De modo_ espet~al~ ~n:imar os grupos em .processo _d~ dé~!nte_· 
gra~o, para que revitalizém su~ ~ltura. _; . . . 

. 3 ~ A11_todet~_t:mi'!afáo, :_ Pi:-<;>rurar. por to,dos os meios devolver aos 
p~vos 1ndíge~a:~ 'o ·_di'r~it~ ,~ . sere~~f sujeitós, auto"re.s e ~esfinat~rio~ 4~ seu 
<:tescim.enbo. Reéonhecer ·que, ~oi?,o. p~ssoas . e . coin.o povo, sao. e déyem 
ser _ac~1tos como adultos, com. voz · ~ responsabilidade, · sem tute~ nem ·'pa· 
terrtal1snio,· cap~es · de construir· süa · pr6pria · · história . Conseqüentemente, 
qualquer organismo, religioso oü' civil, que considere o Indio ou grupo 
in~íge.ga . como propJ;"i~dad~ _ ou. objeto~ de . planipula~io, atenta contra os 
d~reitos fundamentais. g~ popula,aq indígena. .. · 

·· · ·: 4) :Encarmtfáo: Seguindo .os pasws de Cristo, optar seriamente, -como 
pessoas· e como lgreja, por urna encarna~io realista e comprometida: coro 
a· :v.ida dos povos indígenas,· oonvivendo com eles, investigando, desco
brindo e valorizando, adotando sua cultura e assumindo sua .causa, · ·com 
todas . as su as conseqüencias, superando as formas de etnocentrismo. e colo
nialismo até IO- -ponto de ser aceito como un1 deles . 

.. :'. 5) Consci.entiZ~fáO: Assumir _cóm'o . nossa tarefa principal trabalhar 
numa conscientiza<_;io sistemática:: 
. ' .: 5 . 1 . pa.ra . que a Igr~ja reflifa s~bre sua aÜ~n~a com os poderos~s, 
~pt~ndo real .e ef.ic~z~en_te pel9s op~imido~ e . ~arginalizados; . 
:-· : _ · 5. 2-. para que os povos i~dígenas conhe<;~m e fa<;am respeitar todos 
os seus direitos e também para que se informem devidamente dos justos 
d~eres para com outras socie4ad~s; . 
, 5. 3. para que a 90Ciedade .e~volvente e de modo especial o Gover· 

no caminhem para estruturas sociais mais justas e, cristas. 

. : 6. Pastora/- global,: Condnzir a ·Pastoral indigenista em nosso País 
deótro da missao que a Igreja Latino.americana se sente chamada a cum· 
prir no mundo de hoje, de expritnfr e encarnar o apelo Clos oprimidos 
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e marginalizadios, superando nossos individualismos de Igrejas e Congre
ga<;óes, e buscando conjuntamente a uniáo e coordena<;áo de todos os es
for~os por urna a<;ao global libertadora. 

C oncl11sáo: Ao aprovar estas linhas de a<;álo, eremos proporcionar 
urna alternativa ao único modelo sócio-cconómico e religioso da sociedade 
nacional, garantindo assim um Brasil mais justo e pluralista. 

' 
I I - Pro grttmafáo 

1) T erra - Que as Missóes se cornprometam a preparar junto com 
os índios documenta<;áo exata de problemas de terras e encan1inhá-la a 
Assessoria de Tercas do CIMI e diretamente a FUN Al. 

- A Assessoria de Terras do CIMI desenvolva com presteza o J ra
balho de terras com pessoal competente, encaminhando 1os resultados aos 
órgaos do governo, em vista de urna solu<;ao rápida e eficaz . 

2) A11todeterminafáo - Apoiar, incentivar e possibilitar encontros 
de chefes e grupos tribais, e também a participa<;ao efetiva dos indios em 
nossos encontros de P.astoral Indigenista. 

3) Encarndf áo - Os missionários nao se limitem a adapta<;áo de 
alguns ritos nas cerimónias, mas se comprometam também a um sério 
estudo da cultura e da religiao indígenas. 

- O CIMI e os institutos especializados proporcionem cursos, dirc
trizes, subsidios e assessoria aos missionários empenhados nesta busca. 

4) Conscientizaf áo - Governo - - Empenhar-se para que o órgao 
de assistencia ao Indio dependa diretamente da Pr~idencia da República. 

- Prelados e Superiores maiores - Urgir para que Prelados e Supe
riores religiosos se sintam responsáveis em criar condi<;óes para que o pes
soal que vai trabalhar junto ao índio adquira a devida prepara<;ao antro
pológica e lingüística. 

- Missioriários - Levando cm conta que grande parte dos missio
nários que já trabalham em Missóes nao receberam orienta<;ao para esse 
tipo de trabalho, considera-se urgente a necessidade de participa~ao e 
conscienti.za<;áo das decisóes tomadas nos Encontros, nacional, regional e 
assembléia, para que possam avaliar seus trabalhos mediante esses conhe
cimentos 

- Os missionários se empenhem em estudar e aprofundar a polí
tica oficial de modo a poder tomar atitudes conseqüentes em favor dos 

· grup<'s tribais . 
- Os missionários documentem e recolham os fatos detalhadamente 

para '}Ue sirvam de f onte e subsídio as Assembléias, Encontros de revisao 
e pl:ne.iamento. 

-- O CIMI assuma err. etapas sucessivas a organiza~ao de cursos e 
reciclagem de Antropología, Lingüística, Teología e Realidade S6cio-Pó· 
lítica e Económica para os n1issionários. 
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Goi~nia, Goiás, 27 de junho de 1975. 
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XIII As Correntes Doutri

nárias da Integra~ao 

• 

O fascículo nQ 52, editado em 1974, sem nome de autor, por Pro lvI11ndi 
Vita,- Centrum Informati.onis, constitui a· melhor sintese atualmente dispo
nível sobre o trabalho da Igreja Católica junto aos indios da América 
Latina. Dele extrairemos inf ormac;óes sobre as atitudes doutrinárias que 
f ormam o contexto de toda a atividade junto aos indios. Segundo esse 
documento, as correntes integracionistas (as quais aderem os dirigentes 
do Brasil atual) postulam os seguintes principios: formac;ao de um Es
tado nacional; desaparecimento das diferenc;as culturais das minorias étni
cas, que freiam a formac;ao da "unidade nacional"; erolucionismo linear 
do progresso cultural, que desemboca na "civilizac;ao". "Teoricamente, 
poder-se-ia sutentar que sao respeitados os valores autóctones das etnias; 
praticamente, todas as políticas postas em ac;ao tendem a integrac;ao 
assimiladora, isto é, a unidade pela uniformidade cultural e lingüística. 
A ruptura do isolamento geográfico, mediante obras de infra-estrutura 
económico-social, é acompanhada de um processo de ruptura dios padróes 
tradicionais de vida desses grupos étnicos, de "castelhanizac;ao" (para 
falar o espanhol, o castelhano) e de ocidentalizac;ao destrutiva de suas 
fiormas de vida. Os postulados oficiais do indigenis1no de integrac;ao 
podem ser localizados em numerosas publicac;óes referentes tanto a legis
lac;áo como aos seus fundamentos teóricos e aplicac;óes práticas. Em todos 
esses escritos e nas políticas praticamente seguidas que lhes correspondem, 
sem excec;ao, surpreende que nunca se veja suscitado o problema ético 
representado pela intromissao na vida própria das comunidades étnicas 
ou, pelo menos, o problema da injustic;a dos etnocídios culturais que se 
perpftuam impunemente, sustentados pelo pressuposto de que o bem 
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comum da nac;ao só pode ser obtido com o desmantelamento das culturas 
retardatárias. " Nada ·ternos a dizer a esse vigoroso equaciona1nento da 
questao, ao qual nao escapa a situa<;ao brasileira . 

De pouoo nos serviriam a qui as declarac;óes enfáticas e convencio
nalmente otimistas - muito características dos chefes de servi<;os oficiais 
- a propósito das perspectiavs de integrac;áo do indio brasileiro. Nao 
basta celebrar a integrac;ap, é preciso saber também se ela é realizável e 
se as atitudes concretamente assumidas respeitam as suas condi<;óes obje
tivas . Luiz Carlos Lisboa pretende que todos os especialistas estao de 
acordo num ponto, o de integrafáo do índio, adaptando-o "a nossa su
perior escala de valores, ao nosso modelo cultural" (J. d. T., 27-7-1972). 
Reoonhece-se o estilo do etnocentrismo suficiente. Ora, é justamente aquí 
que está a questao. O autor cita o Presidente da FUNAI, que, em 1971, 
·numa declara<;ao pública, en1itia a opiniáo de que era preciso integrar 
corn a maior rapidez até mesmo os indios atualmente protegidos no Parque 
do Xingu . Nao sem certa dose de cinismo, Luiz C . Lisboa recorda, entre
tanto, no inesmo artigo, "a história triste dos índios integrados pelo SPI 
e pela FUN Al", integra<;ao que "equivale a imediata destrui<;ao do indio, . 
quer como indivíduo, quer oomo coletividade" . Tal cinismo é felizmente 
raro. O mal é inevitável, proclama Luiz Carlos Lisboa; a cultura indí
gena, daqui a um século, só existirá em museu (id . ) . Os ministros do 
destino sinistro podem continuar sua obra, com a alma tranqüilizada pelos 
turifecirim. · 

Mais sério é o caso dos Meireles, pai e filho, dignos sertanistas que 
dedicaram sua vida ao servi<;o do índio . O pai, Francisco Meireles, fale
cido em 1973, pensava fazer o índio entrar num sistema de trocas ligado 
ao sistema capitalista; sonhava numa integrac;ao mas que era necessário 
preparar cuidadosamente (Le lvf.onde, 28-10-1973). A idéia nao é absur
da, pois 10 negro brasileiro é tido como integrado e, no entanto, é-lhe 
·permissível conservar o animismo de seus a.ncestrais africanos (mas que 
sofrimentos seculares, para aí se chegar ! ) . N esse sentido, nao parece 
razoável comefdt' pela mudan<;a de religioes; contudo, também nesse as

.. pecto ternos sob OS oJhos iO exemplo dos filhos de japoneses~ que, no 
Brasil, adotam com relativa f acilidade o Cristianismo . Entretanto~ escapou 
a Francisco Meireles um desabaf o: "O destino do índio é a nlarginali -
za<;ao." Talvez ele tivesse razao, ao nível da constata<;áo lúcida e irre
mediável. 

O jovem Apoena Meireles, filho de Francisco, segue os passos do 
pai. Foi o responsável pela aproxima~ao dos Cintas-Largas, bastante tem~
·dos e boje colocados no Parque Indígena de Aripuana, o que nao os res
guarda de ver suas terras ·(dentro do próprio parque) invadidas pelos 
colonos levados pela Companhia Imobiliária Itapiranga de Colonizac;áo. 
Apesar disso, Apoena está disposto a auxiliar na inser~ao progressiva e 
-assistida dos índios. "A educa~ao foi empregada para fins ideológicos 
junto dos índios", diz ele. "Nesse sentido, salvo raras excec;oes, a ac;áo 
·missionária . mostrou.-se ineficaz. A educa~ao deve serví~ a integrac;ao e 
nao ser um instrumento de in1posi~áo de valores . As 1niss0es religiosas, 



~om seu ponto de vista doutriná!i~, desequil~b~am . ge~al~ente as tribo~. ·· 
Nao se limitam a mudar os seus sistemas rel1g1osos tnbais, co1no tent~111 
ainda transmitir ao indio esquemas . édcos sem valor pa~a ele .. El.as r~~- . 
lizam experiencias educ~tivas c~m. as, c.rian~~s, s:m r~pe1tar o dir~1to .h~-
1nano a sua liberdade . Os miss1onarios nao sao, evidentemente, os uni
cos culpados. "Quando se fizer o balan~o dos malefícios cometidos em 
nome do desenvoh·imento económico", prossegue Apoena, "nenhurn 
suscitará mais revolta que ros que perpetramos. contra os nossos indios em 
geral . Eles tem suportado 400 anos de sofrimento, incompreensao e an; 
gústia com a dignidade daqueles que sao realmente fortes. ~ urgen~~ 
Gue se ponha fim a esse martirio. ,, M·as como? 

Diferentes gn1pos interessados nos problemas siociais. erguerarn a. ypz 
contra os excessos dos integracionistas. Reuniram-se vánas vezes na E.1.1-
ropa: Congresso Int~rnacional dos Americ~nistas, Stu~~art, agost~ .~.e 
.1968; Colóquio Parisiense sobre o Etnocídio nas Amencas, organizado 
~.m fevereiro de 1970 pelo .c.N.R.S. (_Conseil. Natioinal.des. Recher7hes 
S cíe11tifiq11es ) ; 399 Congresso Internaoonal dos .. A~~ncan1stas, L1~.a, 
ag0.sto .de l970, onde se condenou o genoddiq e o etnocídio ~ Na mes_ma 
linha . crítfoa encentra-se a · "Óedára~ao de Barbados", votada pelo Stm· 
pósio Internac.ional de ja:ríeiro de 19il sobre "a situa<;ao do. indígena l.1ª 
América do Sul". A publicidade dada a esse docúm7nto altme~tou con
~rovérsias sobre as qua is. é_ i.nú.til alongarmo-?-?s aqu: . O ~an1f e~to . 4e 
Rennes (fevereiro de 1972, intitulado O,Pp0Stt1on a l Ethno:1de1 e o !>º
c11mento de A sunción ( Paraguai) , de mar~o de 1972, mantem com vigor 
0 mesmo debate, reavivado por ocasiao do 259 aniversário (1973) " da 
Declarafáo dos Direitos do Homem da ONU. A _revista d~ Rennes, 
bfinorités

1 
ten ta sintetizar as rela<;óes de f or~as . 

A par do integracionismo propriamente dito, o , ~ocumento P~o 
AJ11.11di Vitci refere-se ao colonialismo como processo expl1c1to de execu<;ao 
do esquema explorador-explorado. O colonialismo interno é por vez~s 
evocado nas rela<;óes internas do Brasil, entre o Centro-Sul e o Nordeste; 
n1as, mesmo neste País, nao parece ser esse 10 termo exatamente conve
niente para definir as rela<;óes com os indios. Ainda menos adequado 
seria invocar o mecanismo da luta de classes, muito embora, ·Se alguns 
grupos tribais lograssem passar a fase de, acultur~<;ao q~e lhes é. prop.?s;a, 
nao teriam outra porta de entrada (sera prefenvel dizer, de 1ns.er<;ao.) 
na cultura global senao a da mais baixa, a mais miserável e marginal das 
classes existentes na comunidade nacional. 

Assinalemos, de passagem, que a atitude do Congresso Indigenista 
Interamericano tem seus matizes . No seu 49 Congresso (México, 1970), 
distinguiu entre integra<;ao (aceita) e assimilac;ao cultura~ completa 
(recusada) . Essa promoc;ao do Instituto Indigenista Interamericano. ( ful.l
dado em 19 de abril de 1940 no México) realizou-se pela prime1ra vez 
no Brasil em agosto de 1972. O 79 Congres~o Indigenist~ I.nterameri~a~o, 
instalado em Brasilia, foi aberto. com um discurso do ministro brastle1ro 
.das Rela~Oes Exteriores, Mário Gibson Barboza, que declarou: "Nesse 
inomento em que a presente gerai;áo se lanc;a com firmeza na tarefa de 
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ocupar os territórios que nos. foran1 legados ... " (ESP, 8-8-1972) Lega
dos por quem, entao? O Congresso conduiu por uma integrac;ao progres
siva no respeito as institui<;oes indígenas, as culturas diverisficadas e as 
pessoas. Como realizá-la? O mesmo Congresso afi rma a obrigac;ao dos 
países americanos de incluírem nos seus planos nacionais de desenvolví~ 
!Dento o dos grupos tribais, assegurando-lhes ro direito de participac;ao na 
elabora~ao dos planos e ~ornada de decisóes no que lhes concerne; reco
nhece o direito que o indivíduo tem de ser escolarizado primeiro em sua 
língua n1aterna, só recebendo em segundo lugar a aprendizagem da língua 
nacional de integrac_;ao; declara inalienáveis as terras habitadas pelos grupos 
indígenas ou ein que estes circulam, delimi tadas em conformid.ade com 
os modelos índiios ·de explora~ao económica e nao sem o estabelecímento 
das garantías necessárias ao usuf ruto dos recursos naturais; aprova os 
planos de assistencia sanitária; manifesta, finalinente, o desejo de que a 
integra~ao das populac;óes tribais no sistema económico nacional se reaUze 
sem ocasi0nar graves distorc;óes em sen S..istema de vida . 
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XIV Os Adversários 

da lntegra~ao 

Diferentes grupos já foram citados por sua recusa das teses e práticas 
integracionistas. A menc;ao do 79 Congresso Indigenista Interamericano 
permitiu-nos verificar, além disso, que as f ronteiras entre integracionismo 
e nao-integracionismo nao sao rigorosamente definidas. Pode-se ser inte
gracionista ao nível dos princípios, mas por condic;oes que tornam duvi
dosa a viabilidade de tal programa, no tocante ao respeito ~las mino- -
rias. Em suma, é-se integracionista por principio e naio-integracionista 
por realismo e humanidade. Com efeito, é o conhecimento das condic;é5es 
de fato que, no próprio Brasil, levou eminentes profissionais do indige
nismo a rep.1'lovar a integrac;ao. 

O ensaísta e jornalista Antonio Callado, autor de um célebre rotnance 
indigenista, Qttarup, escreve: "Indio te1n de sair da frente ou morrer 
depressa, pois nossa grande civiliza~ao nao há de se atrasar nem um mi
nuto por causa da fauna." (Em Opiniáo, 12-2-1973. ) Aos 32 anos, o 
sertanista Cotrim den1ite-se da FUN Al em 1972 : voluntário para inte
g rar urna inissao de contatos junto aos índios Mecranontire (regiao do 
Xingu, norte de Mato Grosso), viveu seis meses com esses índios semi
aculturados. "Passei a compreender e sentir o índio. Perdí aquela visáo 
jesuítica que ternos dele na cidade. Isto é, aquela forma de encarar o 
índio como um ser inferior, cheio de pervers0es e, portanto, extrema
mente necessitado de salva~ao" (J. d. T ., 29-5-1972) . 

Os mais célebres apóstolos brasileiros, atualmente vivos, da recusa 
da integra~áo que esmaga o índio sao os irmaos Cláudio e Orlando 
Villas Boas. Amigos dos Meireles, sáo menos otitnistas no tocante a poH
tica indigenista do Governo. "Povo com os dias contados!", exclama 
Cláudio. Ele ve o indio "como urna peguena ilha humana cercada de 
inimigos por todos os lados". Em fevereiro de 1973, os Villas Boas 
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ocup~ram-sc da aproxima~o dos Cranhacarores ("índios gigantes"), ta· 
refa em que gastaram um anlO. E Orlando quem fala: "Exatamente agora 
regressava do interior• dos nossos sertóes, onde, com meu irmao Cláudio, 
estou empenhado na consumac;ao de mais um crime contra o nosso índio. 
Crime que cometemos em nome da nossa civiliza~o. Ao comete-lo, porém, 
nos consola sa.ber - e ~ concentramos todos os nossos esf orc;os - que 
desventura ma1or eles tenam (os Cranhacarores) se nao houvesse um es
f or~-0 mediador, amenizador do choque inevitável entre duas civiliza~0es." 
(Em Opi~iáo, 12-2-1973.) E prossegue: "Particularizando nosso País, po
demos afirmar, sem exageros, que o processo estabelecido nas relac;óes 
entre duas sociedades - a primitiva e a nossa - nao é somente de des
truic;áo sistemática djl cultura da primeira, mas sim da própria criatura 
humana." Entao, para que serve a FUNAI, a cujo servic;o eles estao? 
"Pena que o exercício da tutela nao esteja todo voltado para a assistencia, 
para o resguardo nacional. Bom seria ·que nao houvesse a preocupa~ao 
d~ uma integrac;áo rápida, em nome da 'salvac;áo' . Diante disso tudo, 
gnta urna verdade maio'r: Um povo está ·morrendo ... " . 

. E Cláudio. quem tem agora .a palavra: "O índio nao pode ser impe-
cl1do d~ s.obrev1ver como minoría racial. Integrá-los? Para que e por que? 
Que 'd1re1tJo ternos de faze-lo e,, principalmente, nao ternos o direito de 
::iss!milar c~ltur~, pois, pelo menos em termos étnicos, essa tao propalada 
un1d~de nao existe . É preciso que o brasileiro primeiro se integre, para 
depois pensar em ass imilar as minorias. . . Ora, ternos oito milhoes de 
guilómetros quadrados de superfície e pouco mais de 70 mil índios . 
D eixemos que essas criaturas vivam f elizes e livres de nossas ambic;0es 
mesquinhas e egoístas. O índio, realmente, nao pesa nesse esforc;o nacio
nal . E se pesasse? Já nos deu tanto; é, enfim, a verdadeira matriz da 
~1aci~nalidade. É preciso, todavía, que se saiba que a iniciativa privada 
1ama1s promoverá a integrac;ao do índi10. A própria História o tem de-
111011strado, com isenc;ao. Diante desse quadro de alternativas, tao drás
ticas, é necessário que a FUN Al o isole e resguarde, sem paternalismos, 
é. claro . Até que o País ef etivamente se integre. . . Nao sou romantioo, 
nao sou sonhador, sou realista, simplesn1ente: no dia em que se fizer valer 
de fato a Constituic;ao, o índio poderá sobreviver. 2 tolice também ima
ginar io índio numa posic;ao especial, de cidadáo com regalías excepcio
nais. ~ preciso que seu patri-mónio seja respeitado e garantido e deixar 
que ele, por si só, sem pressoes ou catequese, se deixe envolver pela 
sociedade. ~ urna opc;áo que somente a si pertence. D o contrário, assis
ti remos comodamente a sua destrui~ao, através de um processo inexorável 
e doloroso." (Opiniáo, 23-4-1973.) Dir-se-á : utopía. Mas, os que falam 
de assimilac;ao rápida, a qual conservaría indenes os índios, nao est~rlio 
vivendo também na utiopia? Ora, u topía por u to pi a, preferimos a dos 
irmaos Villas Boas. 

Refletindo as expressóes dos Villas Boas; escreve o enviado do 
Estado de Sáo Pattlo (29-4-1973) : "Os nossos índios está.o morrend-0, 
desaparecendo, numa paisagem onde o boi e o capim vao expulsando 
definitivamente o homem. . . Agora, diante do processo de ocupac;ao da 
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Amazoniá, vemos o índio ao largo do desenvolv1mento, como mera pai
sagem . " Existe, portanto, ·" desenvolvimento" e "desenvoíviment•o·" ; ques
tao de modelo. Orlando critica a destruic;:ao da natureza e a pretensa 
ihtegrac;:ao do habitante dos lugares "contaminados pela f ebre branca da 
civiliza\áo". Os índios do litoral paulista mostram-nos coino a civil1 -

'zac;:ao os integrou: arrastam-se ao longo das estradas, esf arrapados e pe
díntes, ou vendendo para sobreviver ·as pei;as de um artesanato decadente 
e abastardado, "numa demonstra\ao tragicómica de miséria e resignac;:ao" 
(~P, 29-4-1973) . Diz Cláudio Villas Boas: "O índio nao terá lugar 
em urna nova estrutura; aliás nunca téve . O homem está profunda1nente 
embriagado pelas suas conquistas e esquece de tudo, principalmente do 
seu semelhante . ~ o con tato com as frentes pioneiras que aniquila o ho
mem primitivo. Isolar o- índio é o · ponto-chave ·de sua sobrevivencia . 
ll ·necessário preservá-lo · do moménto h istórico, ó que, verdadelr'ame~te, 
terh significado a sua morte. Fora disso, acho que só mesmo üma trán -
.formac;:ao de base, urna renúncia total aos valores materiais podería salvar 
nossos índios" (id . ) . Foi preciso· muita competencia e notoriedade pú
blica para que a FUNAI suportasse os -irmaos Villas Boas até a hora de 
sua aposentadoria, em mari;o de 1975. 

· ~Há quem advogue a sua incorporac;:ao a nossa sociedade branca, 
através de urna acultura\ao que certamente os situará nos escaloes Jnai 
baixos dessa sociedade, assim aumentando a sua miséria e o contingente 
de miséria nacional"· (Freire-Maia, 53). Outros, como acaba1nos de ver, 
rejeitam energicamente esse álibi de integrac;:ao como um ardil funesto . 
Que prindpiios sao invocados pelos nao-integracionistas? Eis a lista pro
posta pelo Documento n9 52 de Pro Mundi Vita: - Todo povo tem o 
direito de escolher e manter a forma social que lhe convém; - as mino
rías tem direito ao respeito de sua autonomía cultural; - nao existe tra
jetória pré-fabricada que seja a via do progresso; - a unidade nacional 
é, assim, compatível com a heterogeneidade cultural e mesmo lingüística; 
- a solidariedade nao exige ·dependencia mas interdependencia mútua . 
Dentro desse quadro, surgiram muitos movimentos de minorías ciue 
tentam assumir o próprio destino. Os índios do Brasil tem amigos do 
lado dos civilizados mas nao desfrutam de meios para associar-se numa 
vasta fori;a capaz de sustentar um diálogo com as f or<;as capitalistas ou 
com as autoridades governamentais . A sua fraqueza, a sua dispersao geo- , 
gráfica, a sua falta de coesao cultural sao por demais evidentes, apesar 
de alguns esfor<;os (de que falaremos) realizados no sentido de superar 
a dissemina<;ao tribal, a dissolu\áo dos vencidos . 

Mestic;agem, Libertacáo e Integrac;áo 

Sem abandonar o realismo dos dados, procuremos apreciar os pro
blemas que eles suscitam. Fala-se de povos oprimidos · em busca de sua 
emancipc;:aáo. Os ameríndios do Brasil silvícola serao oprimidos? Po r quem 
e para que? Que emancipai;ao buscam? Que liberta<;ao buscam para eles 
~s sais ami~s brancos? A. que outra emancipa~ao branca se opóe a dos 
amerin<Iios? Eis o genero de problemas que se espera ver equacionados . 
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·~·' ::, O conceito de subdesenvolvimento é recente. Sabe-se hojc que · ela 
apre·sen~a um aspecto largamente _subjetivo. A menos que ·se seja 'uma 
superpotencia (e mesmo assim . .. ) , todó país é subdesenvolvido de áJ
·glim nutro. Se compararmos a situa<;ao atual dos ameríndios com a de 
1500, no n1omento da des.coberta do Brasil por Cabra!, pode-se concluir 
q~e ela piorou ern todos <;>s planos. Os que cruzaram a linha sao mais 
felizes? Quantos · aí estao ainda para testen1unhá-lo? A nao ser que, (ei~a 
éóm exito a passagem, urna ·vez suficientemente recuada no tempo, seja 
aquele que nao deixa vestígios. A felicidade perde a merhória. A légi
t"ima<;ao encobre o passado. Mas, os outros? As op<;oes possíveis sao ·ás 
seguintes: - Rentar sempre mais e mais na floresta, a fim de preservar 
o resto da liberdade tribal "(nao teriam os indios liberdade de esoolher 9 
seu conceito de liberdade ?) . Mas, como essa liberdade tero úma base 
territorial imprescindível e essa base encolhe cada vez mais, nao se en
xerga a questao por esse lado, mas . pelo do etnoddio ou etno-suiddio; 
~a:lvez eles encontrem. a Terta-Seffi:-Mal, objeto da esperan<;a escatológiq1 
dos tupis,. do outro lado. - Integrar-se coro algumas probabilidades ~e 
sobrevivencia e de conserva<;ao de um mínimo de identidade; inas é urna 
liberta<;aó' ou um~ bóia . salva-vida a que o agonizante se agarra ín exlt'e
mis? . Os bens prometidos - e sao numerosos - compeñsarao efetiva
mente os bens alienados, v6lunbtriamente ou a for<;a, ªº longo dos séculos 
e dos últimos decenios? - Nao f alemos. de todas as mane iras de · aborta.r 
a "integra~ao" , se ja em conseqüencia da fragilidade do psiquismo índió, 
seja em resultado da precipita<;ao a da falta de considera<;áo por que a 
civlliza<_;ao branca é ou seria responsável neste capítulo . 

Suponhamos provado que a liberta~ao está. na integra~ao, fechadas 
todas as outras saídas. Em que condi<;0es o processo de acultura\ao re
presenta, de fato, a abertura de urna porta de acess.o a urna nova espe
ran~a, um futuro renovado, para essa rai;a atribulada? Encontraríamos 
aquí, entre outras, as condic;oes enunciadas pelo . 711 Congresso Indigenista 
~nteran1ericano (Brasília, 1972) . 

A dif et'enf a . Celebra-se quando nao custa nada. Receia~se f alar dela 
quando constituí verdadeiramente um problerna. Um ornamenro, urna ri
queza, un1 luxo de exotismo, a censura que quebra a rotina, a monotonia 
dos restos, o já--ouvido das conversas, o impessoalism-0 das administra<;oes. 
Nao é preciso pedir que a definam aqueles que a arvoram como uin 
estandarte, ou urna distra\áo, mas aqueles que a viven1 como urn fardo, 
·um peso, o de urna segrega<;ao . O estrangeiro é alienado; o verdadeiro 
estrangeiro é sempre um al ienado. O resto é recuperai;ao filosófica ou 
diplornática. Um jogo, urn ornamento de discurso entre na\oes, um ·mito 
·cuidadosamente alimentado. 

' :· · Sem dúvida, convén1 aqui render sincera homenagem ao Brasil, como 
o País que melhor tem sabido vi ver suas d if ereni;as. Este País nasceu da 
d1iferen~a assumida, apesar da vi"o~encia das osigens. Mas que origens 
nao sao violentas ? Ou~amos os· sociólogos nacionais: "Pode dizer-se, de 
·modo geral, q~e se verificou no. Brasil um processo de que participaram, 
simultaneamente, representantes· dos ·tres grandes ·estoques humanos: os 
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caucasóides, representados pelos portugueses; os negróides, pelos africa· 
nos; e os mongolóides, pelos indígenas" (Manuel Diegues Jr., 16). 
o tempo e o lugar prestaram-se particularmente a mestic;agem, dando seu 
apoio decidido aos protagonistas da assimilac;ao. "A comec;ar pela cir
cunstancia de o indígena, dono da terra, encontrar-se entao em fase de 
mobilidade. Durante a época colonial, a luta contra o índio era justa
mente urna perseguic;ao do nómade que nao se fixava em parte alguma 
e a quem f altavam os hábitos sedentários ... " Esse nomadismo conge
nitio explicava o definhamento daqueles que se quis atirar aos trabalhos 
agrícolas; há espécies de pássaros da floresta que morrem quando se 
tenta mete-los em gaiolas, seja em nome da liberdade ou da "libertac;ao" 
que os descendentes dos colonos reivindicariam calorosamente quatro 
séculos e me~o mais tarde. 

A mestic;agem encobre no Brasil um fenómeno geral e que, por isso 
mesmo, deve ser matizado e dif erenc;ado, ainda que a situac;ao se tenha 
tornado tao confusa que, atualmente, perdemo-nos nela . As etapas desse 
processo nao ftoram uniformes. Em certas épocas, ein certas regióes, pre
dominou a mestic;agem entre brancos e índios (clava os m·amel11cos) ; em 
outras, a mestic;agem entre brancos e negros (clava os mulatos; tapuia.s na 
Amazonia e cabos-verdes no Estado da Bahia) . Ou ainda a mestic;agem 
entre negros e índios ( dava os ca/uzos, caborés ou crtriboca.s) . A alianc;a 
dos primeiros mestic;os com qualquer ramo procluzia urna mestic;agem de 
segunda gerac;ao que matizava a cor da pele: o mulato e o negro davam 
o cabra, chamado fttla em certas regióes; o pardo resultava de cruza
mentos secundáriios. E assim sucessivamente, até obter-se o emaranhado 
atual, infinito em sua variedade de tons . 

Indaguemos agora: Se a mestic;agem constituí urna das cha ves mestras 
da compreensao sócio-histórica do Brasil, por que os ínclios foram tao 
pouco solicitados a participar dela? As informa~óes e reflexóes aquí reu
nidas responderam amplamente a pergunta. Convém acrescentar ainda 
que o igualitarismo brasileiro sempre teve limites e máculas. Manuel 
Diegues Jr. concorda: a experiencia de adaptac;ao do portugues nao im
pediu que "muitos colonos vissem no indígena um ser bárbaro e dife
rente, em nada uma criatura humana e que, por isso mesmo, a seme
lhan\a do negro africano, podia muito bem ser escravizado" . Tirava-se
lhes a liberdade para pó-los a trabalhar nos engenhos de cana-de-ac;úcar. 
Vimos como a natureza se mostrou mais forte que o látego; estando o 
índio habituado a instabilidade de urna vida ªº ar livre, em plena liber
dade, o ritmo do trabalho mais ou menos sedentário e sujeito as horas 
do relógio excedía todo o seu entendimento e natureza. Foi assim que 
tribos inteiras, com a ajuda da obstinac;áo civilizada, conheceram a morte 
em nome do progresso técnico trazido pelos cristaos. A chegada dos 
negros da A frica, mais fornidos de carnes, a pesar da agonia da travessia 
oceanica, fez com que, pouco a pouco, os ameríndios f ossem pos tos de 
lado, providencialmente para os jesuitas, que defenderam a natureza hu-
1nana com muito mais ardor quando ela se encontrava numa pele amarela 
do que na de negros. Estamos a repetir-nos? N ao. Perguntamos a nós 
u1esmos se nao seria a História que viria a repetir-se aqui . 
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Sem se apresentar: cq~no exemplo,. a Bolíyia indica ~er poss.ivel. certa assi-
mila~á.o: 60%. dos .. seus_ . quatro . milhóes · de . habitantes. sao descendentes 
de aborígenes. Subsistem apenas, naquele país, 100. 000 "primitivos"., 
send0: os "out ros" se.dentários e. assimilados aos . cultivadores de qualquer 
país :subdesenvolvido mas com possibilidades, no entanto, de atingir· a 
Universidade, as profiss5es liberais ·e as· altas fun~óes administrativas. 
Tal situa~áo é mui-to diferente da que ocorre no Brasil, onde tres quartos 
dos grupos indígenas estao implicados em contatos que integram os mais 
·avan~ados dentre · eles em sistemas. "interétnicos" ." Essa interdependencia 
rultural exerce-se segundo . quatro. níveis; quanto aos tres primeiros, repor-
tar-nos-emos aos trabalhos de R. Cardoso de Oliveira. . _ _. ". 

( 1) A.o nívf!l económico; os índios acaba1n na dependencia dos br:an
cos,. especialmente pa~a todo$ os uJensílios de metal e de matéria plástica, 
re1nédios e muni~Qes . Adqu~r~m necessidades que nao possuíam em ma
téria de álcool e vestuário. Náo tendo adquirido os hábitos de asseio e 
lavagem que correspondem ~o uso de roupa, esses trapos que os ebara-;am 
fayorecem as doen\as. Entre os falsos be ns comunicados aos indios fi
gura a cacha~a, rujo papel desorganizador para a vida individual e cole
tiva da tribo todos os autores sao unanimes em reconhecer. Os primitivos 
cuja cultura conhece tradicionalmen.te urna beberagem akoólica ou o em
prego de fumo tem, paralelamente, normas estritas para controlar o seu 
uso; este se limita, em geral, a empregos mágicos ou festivos, nao sendo 
abandonado, em absoluto, aos caprichos individuais. Por seu lado, os 
brancos obtém dos índios o uso mais Ol\ menos "legal" de terras, máo
de-obra barat.a 9U objetos artesana is: a dependencia está longe de ser 
sistemática. _ . . , . 
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(2) Ao nível s,ocial, a articulac;ao das culturas apresenta-se para o 
indígena sob a forma de conflito de valores e de finalidades. A coexis
tencia dos dois sistemas é geralmente precária e instável: para que a civi 
lizac;ao de massa nao absorva completamente a outra, é necessário esta
belecer barreiras autoritárias ( func;ao das Reservas) . Controlam-se os. 
bens que entratn, selecionam-se os visitantes, restringem-se os confatos, 
evita-se a chegada 1nacic;a da "civilizac;ao". A capacidade de autodefesa 
na preservac;ao de sua integridade cultural depende, sobretudo, da vita
lidade da tribo, embora ela também dependa do modo de ataque dos, 
brancos e da intensidade do assalto desf echado. 

Assim, pequenos grupos de Gavióes, Caiapós e Cadiueus souberam 
preservar-se melhor _que os Sumís ou os Tucunas, que caminham direta· 
mente para a dissoluc;ao. Em seu livro O Indio e o itt.11ndo dos Brancos 
( 1964), R. C. de O liveira mostrou que os tucunas só lograram organi -
zar-se sob o impacto de seus mitos messianicos . Reativados pela escato
logía, a história desarn1a-os ou, melhor dito, eles dao prosseguimerito a 
urna espécie de pré-história. Do lado branco, é fundamental a questao 
de saber se a tribo considerada foi "demarcada" exatamente· em seu terri
tório "legal". Já vimo~ que muitas tribos aguardam há n1uitas décadas, 
senao há scéulos, a realizac;ao oficial das promessas recebidas em matéria 
de delimitac;ao das terras tribais. Coro.o demarcar as fronteiras, entre a 
inércia administrativa e a duplicidade dos brancos? Mas, nao exageremos. 
A demarcac;áo oficial, é Cardoso de Oliveira quem declara, "jamais cons
t.i.fuiu, por si só, um obstáculo intransponível aos objetivos de pilhagem 
da sociedade branca em relac;áo as terras tribais". Admire-se, porém, os 
craos do norte de Goiás, que, na base de um território be1n trac;ado, sou
beram impor a!OS sertanejos invasores urna taxa de locac;ao de terras, que 
eles próprios váo cobrar. 

· O autor de Ameriq11es N<Jires, Roger Bastide, observou coexistencias 
culturais que atingem os indios . O· catin1bó ou cachimbo é urna prática 
religiosa que passa dos índios ao Nordeste brasileiro; O seu rito apenas 
comporta como acompanhamento musical a maraca índia mas, em contra
partida, enriquece-se com os fumos s'agrados, que a A.frica só usa para 
obter seus transes: a maconha e a j11me ra. O catimbozeirq, ( xama) serve 
de médium entre os · crentes ·e os espíritos. No candomblé de caboclos 
(Bahia), os índios (nesse contexto, os caboclos designam os índios, ¡ib 
invés do que se passa geralmente) disciplinara.in seus espíritos na estru
tura profundamente africana· do candomblé. O pajé tupi-guarani em
prestou igualmente sua imagetn ·aos negros que falam de pajelanfa 
( curandeirismo) . Bastide acha que; de modo geral, existe mais coexis
tencia, por empréstiinos 'justapostos, do · que sincretisn10 entre ritos índios 
e religióes africanas no Brasil. Os espíritos tupis-gnaranis ·que passaram 
da mitología índia ao folclore afro-brasileiro sfüo: · Guaraní (tipo místico 
de herói índio), Tupa (Deus do Trovao), Jurupari (Deus do Mal), 
Caipora (Deus da Floresta) e Curupira. Assinalam-se também certas 
identificac;óes simbólicas: Janaína e Ien1anjá (Deusa da Agua, respectiva
mente, para os aruas indios e para os iorubas africanos); Urubatá · e 

Ogum ( ~euses da guerra) ; Aj moré e Oxosse ( deuses da cac;a na flores· 
t~) . Ass1m, os negros brasileiros puderam tirar das culturas índias ele
mentos que transmitiram em seguida aos brancos. 
.. Cláudio Kuck fa}a. do que. viu entre os índios Tirios e concluiu: 
Quando mor~er o ~.lt1mo índ10, terminarao com ele quase quinhentos 

anos de pade.c1mento~ (O Cruzeiro, 21-3-1973). A propósito do antro
pól~go-~~rtan1sta Noel N~tels, morto há poucos anos, Ianc;a a interr<r 
g~c;ao: Valeu a pena gritar em várias línguas e conferencias e entre· 
vistas e países que.~ civilizac;ao as vezes é assassina ?" (C. D. de Andra
de) · Kuck tr~ns~1tm-nos a história .aut~ntica - mas banal, nestas pa
~a~ens -. do 1nd10 Maru . Em seu pnme1ro contato com os brancos, Maru 
e 1mpress1onado pelo bote a motor de um negociante de peles. Negócio 
.fechado. Contra 100 peles de gato-do-mato •o motor será do índio com 
urna reserva de combustível. Durante l9ngos 1neses, Maru embrenhou-se 
na floresta em busca de su~s peles. Finalmente, reuniu-as e entregou-as 
ao hornero br~nco. Anos a f ~o esperou Ma~u o regresso do ho1nem branco 
com o prometido motor. Foi assim que a "civili~ac;ao" chegou ~ Serra de 
~umucumaque , (Parque Naci~~al, pe:t~. do Suriname); é ao que, nos 
discursos, ~e ~a o nome de integrac;ao . Na pena do cronista, sempre 
ª.mesma htan1a de morte, sob .o~ auspícios do diálogo que deveria signi· 
fICar nova vida. "Os sucessivos contatos com os brancos estavam levando 
a extinc;ao rápida os Tirios e Caxuianas. ·os cat.;adores abusavam das mu
~eres,, davam cachac;a aos homens, transmitiam- doenc;as, enganavam e as 
tnbos _ tam desaparecend?." (id.) Os sertanejos, ocupen1-se da castanha, 
da borracha ou da made1ra, completa1n o trabalho. Tal é o círculo v:icio.so 
que suf?ca lentamente os recém-"integrl:1dos". "O progresso só indicava 
u?1 ,c~m1nho aos Tirios: a marginalizac;ao, p vício e a morte. " (id. ) Essa 
h1sto.ria comporta, nao obstante, urna nota final. O Parque Nacional de 
T~~cumaque foi cri:do em maio de 196S, com 30.000 km2. Após 
d~f 101 fas~ ~e ~daptac;ao, durante a qual os indios continuaram a ver seu 
?un:iero dim1nu1r, os Ti~íós encontram-se de novo em expansao: 300 
1nd1os, sendo m~tade cnanc;~s ( em 1960: esse grupo tinha apenas 48 
adultos e urna cnanc;a) . ~a1s tarde~ o Btspo de óbidos solicitou que, 0 
grupo decadente dos Caxuianas se 1untasse aos Tirios. De 20 sobrevi
ventes, passaram a 60 numa dezena de anos. É difícil fazer melhor. 
. . Milhares de ín?jos que ~unca víram um automóvel estao boje fami

l1anzados com o av1ao. As pistas que o servem sao contudo de conser
vac;ao aleatória e muitas vezes dif íceis de ser localizadas do cé~. O piloto 
tem de p~ssar r~ando . as árvores para descob+ir as malocas, com um 
olho no n1vel ._de gasolma para regressar antes que seja tarde demais, 
C? pe~ue1:0 av1ao monomobor, apesar do seu elevado custo de manute.n
~ao; e o 1ns~rumento privilegiado de acelerac;áo do contato integrador; a 
se~ ~so continua a ser ambíguo: salva freqücnten1ente, mas também con
tnbu1 para a extinc;oo. 

(3) Ao nível político, os brancos respeitam, por vezes, o diálogo 
_con: o chefe natur~l. ~o grup? índio; outras vezes, suscitara.ro de manéira 
·rna1s ou ·menos arttfteial a crrac;:ao de falsos líderes ín.dii0s, investidos nas 
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f unc;ó~s de mediadqres~ corn risco de perturba~óes nas rela\:óes trib~,s. 
Enfim, outras vezes, ·o ascend~nte do chef e do post o (tanto se trate J.e 
r:i~issao religiosa corno · cla FUN A I) é tal, que os seus "oonselhos" s~o 
recebidos ~orno ordens. Isso nao contribui, em muitos casos, para a ma
nuten~ao da ·estrutura do pqder · entre \>S ab~rígenes. Es.s~ prestígio do 
kranco pode ser exercido, muito simpl~smente, pelo encai:regado de ven~as 
e ti:ocas do barracao, um sertanejo semi-analfabeto mas que, para a trtbo 
~que se _ endivida e en".ilece, representa run poder econO.mico e~magador. 
' . Num estudo de 1964, Roberto Décio de las Casas prolonga o es~udo 

·das r~la~oes pplíticas com o das rela~oe~ de hostilidade (entre os índí9s 
~o Vale do Tapajós) . Cada corpora~ao ~os brancos reage segund_o .. a su.a 
situa~ao e os seus interesses: o seringueiro que expóe a vida na flor~ta 
é o mais apto a fugir ou. a mata.i:, por· medo, desde que pressi~ta perigo; 
os comerciantes · da r~tagµarda sabem transigir, segundo as le1s de ~~us 
1t1teresses .. Qualquer expedi~ao punitiva . pávada. só se ef et u a por ordc;in 
OU COffi, O consentimento do empresárÍQ d~ borracha (O seri.ngalis.ta,_ Cuj()S 
·~mpregados sao os seringueiros) . . . . . 

(4) Nível religioso.. "Paho, ltnucu, Espírito Santo. Etutau". Ós 
franciscanos celebram os sacram.entos · em língua tirio (O Cr11teir-o, 
·21-3-7 3) . Os velhos inissionários nao .enxergam o pr.oblema: todos · os 
homens devem tornar-se cristáos, e quanto m~is cedo melhor. Os missio
·nários mais jovens mostram-se, sobretudo, perple~os; eles come~am fre
qüenten1ente a interessar-se pela . Antropolo~ia, como já assinalamos. Que 
nivel de compreensao do cristianismo é nece.Ssário para batizar? A res:. 
peito, é.,se mais rigoroso· na África do que na América do Sul (pelos 
motivos históricos citados no -início deste ensaio). ·~ urna ilusao - bas
tante tenaz - acreditar que os índios : possam assimilar o cristianismo 
em alguns anos, quando se tarta de adultos; pelo menos, as estatísticas 
do que se batiza já nao tém hoje a itnportancia que se lhes atribuía ou-
trora nos meios clericais . : 

:É lógico, por parte do missionárío, defender uma ass1mila~ao pio
gressiva: o seu ofício depende disso. ?vfas nao quererá caminhar depress_a 
demais? Para que iniciar a acultura~ao? Que liberdade de escolha reli
giosa exercem verdadeiramente os índjos? Ou devería.tn exercer? As difi
culdades dogmáticas somam-se as da moral: a ética é o centro de um 
sistema cultural, a organi-zac;ao de seus valores no plano. humano, em ' 
relac;áo com ·as suas cren~as. O tttxt111a (chef e) dos Tirios tem direito a 
quatro mulheres. O choque é inevitá~el. . Como. foi solucionado n~sse 
caso? O tuxaua Yúnare, ao ver-se no 1mpasse (v1.sto que era econom1~a
mente ajudado pelos franciscanos), decidiu viver com suas mullieres afas
tado do resto da tribo, que é comandada de longe, ficando um repre
sentante seu na comunidade, o seu sobrinho Axefo. Aperceberam-se os 
rnissionários da gravidade de afetar tao profundamente o equilibrio sócio
político (e ef etivo) dessa sociedad e? E se Axef o se suble·vasse contra 
Yúnare, dividindo a tribo em dois das hostis? Que teria acontecido se 
Yúnare "desobedecesse" aos franciscanos, continuando a viver corn suas 
mulheres no meio do ~eu povo? Qu~m teria tid.q razáo_? ~ normal que os 
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noV;os conguistadores venham ·· assim - .. no final do séa1lo XX _. a ·pró· 
vocar o exílio "voluntário" de um membro destacado da tribo? E . o·~·' .'di:
reito natural"? Essas interroga~óes nao sao somente .. .as .do · sécúlcr -.~VL 

Q~e sabedoria "natural'') entretañto, . na· ética desses primitivos! ·os 
casamentos sao contratados entre os pais dos futuros nubentes~ -com · ~ 
assentimento do t i1xaua, quando os filhos tem apenas alguns anos de· id.a.
de. Os "prometidos" só_ passam a vi ver . juntos a partir da: s~gun?a 
menstruac;ao. Se o acordo nao se realiza, dá-se a separac;ao e recomec;a
se com outro parceiro livre : Co1n fregüencia, é a chegada do primeiro 
filho que torna estável urna uniao. 

Os índios de boa vontade "integram" a sua maneira o qu~ conse
guem harmonizar com suas crenc;as tribais, quando nao reinterpretam .. -º 
dogma cristao ou a sua antiga mitología. As eventuais contradic;oes nao 
chocam nesse "sincretismo caseiro" . Schaden relata, entretanto? o que 
um velho índio disse certo día a u1n missionátio: "O vosso Deus de ~o· 
rac;ao doce e humilde nao é de utilidade alguma para nós·. Ternos necessi
dade de um deus vingativo e cruel" . Ou seria u1n "deus brárido" u~a 
arma dos branoos para dissolvér mais rapidament~ . as _ defesas indígenas? 
Que dizer também das missoes que diyidiam entre elas as _mesmas· tribos? 
Os Xavantes esta o, em parte, nas mabs da FUN Al, em ·parte sob ·a· al~ada 
de missóes protestantes e em parte entregues a missoes católicas. · Um do
cumento episcopal brasileiro, datado de 1973, reconhece que "sa~ milha:.. 
res os indios que, no Brasil, sofrem há quatro ·séculas as maiores it!jlis.; 
ti~as por parte de urna ra~a: que se diz superior". ~a~ a. superioddade 
dos brancos ocidentais veio, em grande parte, do seu cnstian1smo. A Igre
ja esquece, amiúde, as suas responsabilidades passadas. Tetá respeitado 
sempre os valores dos índios: . a sua harmo?-ia cultural c~m a natureza 
(os missionários mudaram abusivamente as pinturas corpora1s por cal~as ~' 
o seu sentido de comunidade (vinculado ao sistema de prcdu~ao e· d1stn
bui~ao, de típo socialista e nao capitalista), seu desprendimento dos· bens 
materiais (os índi-os nao sao escravos do trabalho) e, sobretúdo, o · seu 
sentimento de liberdade (individual e coletiva) ? 

Nao pode ser motivo para escandalo, portanto, que o Professor Nei 
Land, após ter f reqüentado durante 12 anos os índios, opine que as 
missóes religiosas acarretam danos para os autóctones, sob pretexto de 
salvar-lhes a alma, ~o destribalizá-los e marginalizá-los (Simpósio de 
abril de 1973, Mato Grosso; O Sao P..:tttlo, 7-4-1973). Ou que Roque 
Laraia, aritropólogo da FUNAI, ache que o índio ' tem direito a escolh~r 
sua religiao e mesmo o de conservar aquela que herdou de seus pa1s 
(ESP, 7-4-1973; J. d .. B., 9,.11-1973).. Nao voltaremos a críticas .hoje 
largamente superadas, Íimitando-nos a citar a resPosta do Padre Antonio 
Iasi: "Deve-se resolver em primeiro lugar a questao das terras dos índios." 

G. Reichel-Dolmatoff abordou o tema "O Missionário ante as cultu
ras índias" em Le Livre Blanc de l'I!:thnocide en Amérique (1971, 354). 
Diz ele: "Durante estes últimos anos escreveu-se e falou-se muito de 
'integra~ao·. Diz-se que o índio deve 'integrar-se' ~ vida sócio-economica 
das nai;óes em cujas territórios ele vive; que <leve 'integrar-se' nas formas 
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de vida da nossa civiliza<;ao dominadora. Quanto a tnim, a 'integra~áo', 
tal como pude observá-la in loco, é a nega~ao da outra. A integra~ao é 
a expressao da posi\áo a priori da nossa cultura, que nega as outras, que 
nega ao indígena, ao 'primitivo', ao 'selvagem', o direito de possuir valo
res que deveriam ser respeitados e conservados. 'Integrar' o índio é dar
Ihe urna roupa velha, fazer dele um anin1al de carga ou um criado, rele
gá-lo ao nível mais bai-xo da nossa sociedade e privá-lo de toda a digni
dade humana. Todos nós já vimos esses índios 'integrados': doentes, 
tristes, su jos, ébrios, subservientes, trabalhando nas taref as mais babeas 
e miseráveis. O que é preciso desejar é a 1nod.ernizafáO do índio." Con
tudo, a "moderniza~ao" oorre o risco de nao ser mais que outro nome 
para a integra~ao rejeitada. Para que modernizar, senao para integrar? 
Quem garantirá que as condi\óes da moderniza~ao seriam melhores que 
as da integra~ao? Quanto a esta, o quadro nao é caricatura! . 

A integra~ao, boa ou erra.da, nao <leve ser apenas sócio-política e 
econó1nica; ela deve ser també1n psicologican1ente interiorizada. A res
peito, cu1npre distinguir diferentes aüh1des dos nacionais. ( 1) Os serta
n~jos e outros "vizinhos" dos índios (salvo os etnólogos, os n1issionários 
e certos membros da FUNAI) desprezan1-nos, a eles e a sua cultura, sem 
son1bra de dúvida. ( 2) ·A massa e a elite dos demais brasileiros, notada
n1ente os responsáveis políticos, já nao alimentam nen1 cultivan1 um des
prezo u1ltura1 sistemático, mas sao impotentes e esta o f ora do páreo, nao 
pensando, de forma alguma, na possibilidade de urna campanha nacional 
(pois existem, em seu entender, n1uitos outros problemas prioritários) ou 
sao joguetcs da for~a n1uda da História: a forc;a faz o direito, a satis
fac;ao das necessidades - verdadeiras ou supostas - dos mais fortes é 
o bem de tocios, o poder político exige a anuencia do poder económico 
que, por seu huno, faz mu itas vezes calar a consciencia. 

Na questao de fundo, estamos de acordo c01n G. Reichel-Dolmatof f: 
o processo de "aculturac;ao" iniciado é irreversívcl; é inevitável a partir 
das pritnciras pcrturbac;ocs de contatos que já tiveram lugar con1 quase 
todos os grupos tribais do Brasil. É verdade que índios como os Atroaris 
ainda resistcm: cnquanto uma estrada esta va en1 construc;ao em suas 
terras, eles massacrava1n, nos finais de 1974, parte da décima-c1uarta expe
dic;ao enviada para oontatá-los desde 1950. Se a bravura militar é uma 
virtude, eis un1 punhado de autenticos heróis. Lá onde o mal comec;ou 
e é irreversívcl, '° branco nao pode fugir ªº dever de compensar os danos 
que provoca, nao só respeitando as demarcac;5es das terras próprias a so~ 
brevivencia de cada tribo, mas levando-lhes também assistencia sanitária 
e econórnica, eficaz quanto a primeira e discreta quanto a segunda. 
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XVI 

' 

A A~ao Governamental: 

o SPI 

. ' 

O Servic10 de Protec;áo aos indios (1910-1967) 

"Em 1910, os clamores da opiniao pública contra os massacres arbitrários 
das popula<;:oes indígenas, abandonadas após a expulsao dos missionários 
jesuítas por Pombal, l€vantaram tamanha onda de indigna~ao, que o 
Governo criou o Servi<;:o de Prote~ao aos Indios, substituído ein 1967 
pela Funda<;:ao N acional do Indio. A pesar dos J.ouváveis esfor~os e dos 
exitos dessas instihli~óes, é reconhecido por todos que, entregues a si 
mesmas, nao l·ograram resolver de maneira satisfatória o complexo pro
blema dos índios. " Essa con1edida declara~iio do CIMI, divulgada, em 
setembro de 1972, resume pudicamente os dados deste prilneiro pará· 
grafo. O S. P. l. teve a sua g rande hora: a do General Rondon e dos 
outros comtianos que lhe insuflarain mn ideal humanista. Candido Ron-

, don, que nao s6 plantou os postes telegráficos 1nas passou cerca de ses
senta anos ein con tato com os aborígenes, ef etuando a lenta pacifica\áo 
dos Parecis da atual Rondónia, quando nao havia a.viao nem rádio para 
apoiá-lo, já chegara a seguinte conclusao: (1) :S neccssário delimitar as 
terras reservadas aos índios; (2) Cumpre aceitar a sua inaptidao para 
assímilar-se a nossa civilizat;ao. Inspirado nos princípios de Auguste 
Comte e de José Bonifácio de Andrada e Silva (cu jo escrito humanitário 
de 1822 é célebre), Rondon dotou o S. P . 1. nascente de urna ideología 
nobre e de diretrizes morais e práticas. Ninguém afirma boje que o 
S. P. J. tenha permanecido fiel a tais alicerces. 'A grande. hora de Rondan 
chegou ao fim de 1930, quando o Marechal Ronden se recusou a secun
dar a revolu~ao desse ano que iría cultninar na ditadura de Vargas. 
O novo regi1ne deixa de lado a questao de socono aos índios. O que 
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lora concebido para seu proveito passa amiúde a. funcionar etn seu de
trimento (ESP, 5-11-1972) . 

Dos amigos de primeira hora convérD citar R. Teixeira Mendes, o 
ilustre ani1nador da Igreja Positivist~ do _ Brasil, que f oi um dos gra_ndes 
defensores dos índios junto aos civilizados,, "Lembrando-nos que os nossos 
avós, em gera<;6es suficientemente remotas, atravessaram o estado de civi
_lizac;:ao primitiva em que os silvícolas ainda se acham; lembrando-nos que, 
mesmo hoje, os povos e os governos que n1ais se ufanam de sua cultura, 
ainda se con1prazem em todas as ferocidades da guerra e em todas as 
fúteis o~tenta<;oes da vaidade inilitar; sentün o-nos desvanecerem-se, por 
encanto, os cruéis e irracionais preconceitos que nos impedem de simpa
tizar con1 as tribos selvagens, e de compreender a comovente primeira 
infancia da Humanidade, cujo tipo elas nos oferecem" (R. Teixeira 
Mendes, 25-11-1911). 

Todos os observadores estao de acordo em reconhecer que o idea
lismo dos fundadores do s. p. 1. nao sobreviveu a primeira gera<;ao, regra 
que as exce<;oes confirmam. Corno a n1aioria dos especialistas que tive
ram rela<;6es com esse tipo de administrac;:ao, Melatti f ala dos seus funcio
nários en1 termos poucq elogiosos (burocratas rotineiros, sem qualifica
c;:oes adequadas, completamente estranhos aos problemas dos indígenas, 
inoperantes d.tante das decis·óes humanitárias que se imporiam etc. ) . O 
mesmo autor assinala que a evoluc;:ao do espírito dos funcionários desses 
sc;rvic;:os se ef etuou na direc;:a.c1 de urna tnentalidade de rendimento de 
empresa capitalista. Eles se indagam corno poderia a Nac;:ao tirar 'partido 
da mao-de-obra representada virtualmente pelos índios. A assistencia riada 
deve custar as classes ricas . Nao é vocac;:ao tradicional dos pobres servir 
aos ricos? A obsessao da rentabi1idade nao era a perspectiva de Ron don, 
mas explica a desenvoltura com que se empurra a pontapé ou se deixa 
expulsar o índio, quando se pensa que a terra terá melhor rendimento 
has · maos de algum tn1ste internacional, tecnicamente melhor equipado. 
No sistema, cabe aos índios tra:balhar para financiamento das repartic;:óes 
adplinistrati:vas que os assediam e molestam, em nome de grandes prin
cípios humanitários, ne1n sempre respeitados na prática. A civiliza<;aO' capi
talista está no auge, mas os índios brasileiros encontrrun-se ainda bem 
longe de ter acesso ao uso da palavra. 

Nessas condic;:oes, compreende-se as alus5es de Octávio Ianni: "A· 
di:seussao dos· aspectos mais dramátic~ da vida do índio, do caboclo, 'do 
negro ou do polaco encontra resistencias abertas ou ocultas. Freqüente· 
meD:te, essas preocupa<_;óes (humanitárias) sao definidas-socialmente como 
nao-científicas. Por exemplo, a crítica feíta ao S. P .J. nao foi explici· 

, tada por completo em virtude dos obstáculos que esse organismo criaria 
~1n seguida ao desenvolvi·mento de pesquisas científicas. Os burocratas 
desse organismo dominam os meios de acesso aos grupos indígenas. 
Qualquer crítica a sua orientac;:ao e as suas atividades nao pode, portanto, 
ultrapassar ce-rtos limites" (pág. 307) . · Ilustrando os comentários de 
O. Ianni-, "na- verdade,: os funcionários <lo S.P.I. nao estao a altura de 
suas tarefas" (p. · 297), H. Baldus escreveu: -"Nao tendo aprendido 
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~ · vencér seus·:·próp"riós preéopceitos· ·etilocentricos, eles se fecham» nU.m 
complexo de superioridade que, · na mélhor das· hipóteses, impele-os ·a · con
siderar os· índios corno crianc;:as, tal como f azem os missionários. ~ por 
isso que esses . encarregados de postos nunca se adaptam; a m_enos que 
sejam movidos por um_ ideal religioso ou científico, deixam-se levar pelo 
engodo do lucro ou entrega1n-se a bebida" (Baldus, 167). 

A falta de cultura etnológica f oi denunciada inúmeras vezes, nao só 
no que tange aos missionários mas também aos funcionári.os do S.P.I. 
Etnólogos de renome, como Darcy Ribeiro, Eduardo Galvao, Roberto Car
doso de Oliveira, já estiverarn a servi~o do S.P.I., para depois o aban
donare1n. O antropólogo-sertanista (de origem alema e "naturalizado" 
índio, se assim podemos dizer) Kurt N hnuendaju denunciou, em 1941, 
a respeito do S. P. 1. : fundos insuficientes e irregulares, hipertrofia buro
crática, carencia de auxiliares c01npete1úes, falta de influencia nas estnt
turas administrativas da N ac;:ao . . . 

Un1a série de escandalos financeiros 1narcou a existencia do S. P. I. 
até o dia em que, cheias as medidas, julgou-se aconselhável por fün as 
no1nea<_;:óes se111 controle . Os jornais de marc;:o de 1968 transmitiram as 
denúncias de crünes praticados por funóonários do S.P.I.; crimes de
nunciados por personalidades das altas esferas oficiais, como o Procura
dor J ader Figueiredo e o Ministro do Inteáor, General Albuquerque 
Lima (ESP, 5-11-1972). Além. dos desvíos de fundos, da desmoralíza
\"ªº das tribos, reconheceu-se que, além do mais, funcionários da insti
tuis:ao tinha1n contribuído para diversos crimes contra os índios, sem 
exclufr os roubos, os atentados · aos costumes e os assassínios. Os inqué
ritos administrativos provaram ser reduzido o nún1ero daqueles que, no 
S.P.I., nao tinham cometido crimes nem abusos (Gen. Albuquergue 
Lima) . Suspeitou-se nas altas esferas, nao se1n motivo, de que o incendio 
deflagrado no Ministério da Agricultura, em Brasília, e cujo material era 
constituido por arquiv.os do S.P.I., nao surgira por n1ero acaso. Chefes 
do S.P.I. vendiam por conta própria terras pertencentes aos índios. 
O Governo de Moisés Lupion, no Paraná, f icou célebre por esse genero 
de conu~ao. Muitos suspeitos ficaram devendo sua salva~ao ao provi
_dencial incendio dos arquivos. 

A Comissao Parlamentar de Inquérito sobre os n1aus tratos infligidos 
pelo S. P. 1. aos índios produziu volumoso relatório, etn 1967, que a.inda 
nao f oi publicado. Sabe-se, porém, que estabeleceu o fato de várias ma
tan~as entre 1910 e 1967. Ultefi.ormente, a comissao técnica do Minis
tério do Interior, do qual dependía o S. P. I., reabriu •O dossie para apurar 
responsabilidades. O Diát'io Oficial de 10 de setembro de 1968 publicou 
a conclusao dessc relatório: "O S.P.I., nascido do humanismo de Ron
dan, fracassou completamente em seus fins, apr~sentando um saldo nega
tivo e decepcionante. Os crimes praticados contra a pessoa do índio e seu 
patrimonio podem ser classificados numa faixa extensa de viola~oes do 
Direito Administrativo, Civil e Penal, que vai desde as sevícias a devas
tac;:ao de florestas e a espolia~ao de terras pertencentes aos indios ... ,, 
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Foram aplicadas sanr;oes adn1inistrativas contra certo nú1nero de delin
qüentes, as quais fora1n consideradas insuficientes por 1nuitos . 

Quando o prestígio de un1a institui<;ao caí n1uito baixo sen1 que se 
possa ou sem que se queira, simplesmente, riscá-la da História, muda
se-Ihe o nome, num esf or<;o de redefini<;ao oficial de sua cstrutura e de 
seus meios, pennanecendo inalterados, em princí pio, os seus objetivos teó
ricos. Foi o que se fez con1 o S. P . I ., que morreu a fim de dar origen1 
a Funda<;ao N acional do Indio, correntemente designada por FUNAI. 
Entretanto, continua a nao ser admitida u1na representa<;ao dos indígenas 
nos órgaos de consulta e de decisao . O branco sabe sempre o que melhor 
convém, quais sao os gostos e os valores das diversas tribos índias. 
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XVII 

. ~ 

A A~ao Governamental: 

a FUNAI 

A Funda~áo Nacional do Indio 

H erdeira do S. P. I., criada por Decreto-Leí de 5 de deze111bro de _ 1967, 
a FUNAI declara prestar assistencia direta a 77. 985 índios ( relatório de 
novembro de 1972), mantendo 143 postos indígenas, 17 reservas, nove 
aldeias e quatro parques naCionais (Xingu, A ripuana, Araguaia e Ba
nanal), além de urna quinzena de frentes de atra~ao lan~adas em dire
~ao aos fanáticos anacronicos da liberdade floresta!. Ef etuou algun1as de
limita<;óes de reservas e pro1neteu operar o maior número. Nessas cifras 
nao estao compreendidos os índios que viven1 na dependencia de mis
soes religiosas nem os selvagens. O 1nesmo organismo avalia a popula
<;ao indígena brasi!eira integrada ou em vías de integra\ªº ein cerca de 
180. 000 indivíduos (número provaveimcnte exagerado). 

Antes de o G eneral Osmar Jerónimo Bandeira de Mello ser no
n1eado diretor da FUNAI, em 1970, Queiroz Campos agiu discricio
nariamente nesse posto, prolongando na nova institui<;ao a tradi<;ao de 
atos pouco recon1endáveis adquiú da pelo S. P. I. Ein 1971, o diretor 
Bandeira de M ello promete acelerar a delimita<;ao das terras das reser· 
vas; continua1n as promessas, 1nais do que as realiza<;oes. Serao os ín· 
dios, pelo menos, melhor defendidos do que antes? Em dezembro de 
1974, 320 índios Pataxós, Orixós e Pojixás, da aldeia de Carumuru 
( sul do Estado da Babia), sentindo-se abandonados pela FUNAI, de
cidi-ran1 reclamar os 3 5 . 000 hectares que lhes cabiam de direito. D eseo· 
brc-se entao que o terreno fora "alugado" a 400 posseiros ·desde 1965, 
por um pre<;o irrisório que ne1n mesmo assim era pago (ESP . . . 
21-1 2-1974). O sobrinho do Marechal Candido Rondo~, o General Fre· 
derico Rondon, inicia assiJn um re!atório redigido em 1972, após urna 
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viagem a Amazonia: "A Funda~áo Nacional do tndio pareceu-nos, des
ta vez, como na primeira viagem ao Norte,. a grande ause?~e nos se:
tóes amazónicos" (ESP, 5-11-1972). Fredenco Rondan cnttcou parti
cularmente a falta de preparac;ao da FUNAI, o "despreparo que, de 
.quando em quando, redunda em verdadeiros crimes, cotno esse do apa
recimento de doenc;as venéreas entre os Paracanas, sendo a doenc;a leva
da por funcionários da FUNAI'', (J. d. T., 24-5-1972). Em suas crí
ticas, só abre excec;ao para a obra dos irmaos Villas Boas e para os sa
lesianos, que se · ocupa1n dos Xavantes. ·Para o General Ron don, a de
marcac;ao das reservas indias é "um problema de seguranc;a naóonal" . 

A "participac;ao nos lucros de negócios" que se censurara ao S. P . I. 
transferiu-se para os organismos de explorac;áo económica que acabam 
por abafar a ac;ao benéfica que deveria caracterizar a FUNAI. O Insti
tuto Nacional de Golonizac;ao e Reforma Agrária (INCRA) é apenas 
um exemplo, o mais famoso. Depois de um decreto presidencial de 
1971, o maior proprietário do mundo, diz-se no Brasil, é o INCRA, que 
possui 3.112.653 km2 na Amazonia, ou seja, 100 km de terras ao longo 
de cada lado das rodovias federais construídas, em construc;ao ou em 
projeto. Ou ainda 65% . das terras da regiao amazónica (que também 
incluí terras do Maranhao, de Goiás e de Mato Grosso). A finalidade 
"colonizadora" do comec;o (1971) converteu-se progressivan1ente em fi
nalidade comercial lucrativa "e cria mais problemas do que propoe so
luc;oes" (ESP, 12-12-1974). A Amazonia nao é apenas urna terra de 
cobic;a e de surdas rivalidades entre nac;óes, mas tambén1 entre os dife
rentes mjnistérios do Governo Revolucionário. Os projetos do INCRA 
sao múltiplos e visam, notadamente, a desmatar 35 milhoes de hectares 
no plano qüinqüenal 1975-1980, ou seja, 10% das árvores da flores
ta amazónica. Em novembro de 1974, o INCRA decidiu ampliar os lo
tes colocados a venda: passaram de 3.000 hectares a unidade para 60 ou 
72.000 hectares a unidade. Assim se colocam a venda 21 milhóes de 
hectares, de modo a aumentar o número de 8.000 colonos que atual
mente ocupam 70 pontos de coloniza<;ao no conjunto da bacia amftZO· 
~ica; nao é difícil adivinhar o que isso significa para o futuro dos in
dios do Brasil. 

Um anttgo diretor do S . P .1 ., Gama 11akher, critica a preocupa· 
c;ao atual da FUNAI em buscar lucros através do aluguel de terras per· 
tencentes aos indios (ESP, 5-11-1972). Temendo a rápida extin<;ao dos 
indígenas, Malcher sugere que se recorra mais sistematicamente ao mé· 
dico, ao antropólogo e ao agrónomo, para atender aos silvícolas. "Os 
métodos de aproxima<;ao rápida foram sempre um desastre. E pior ain· 
'da foi a implementa(.ao da política de de1narca<;ao de terras. ~ preciso 
garantir a terra aos indios, para assegurar a sobrevi-vencia da comuni
dade. Sem um lar no qual possa manter a sua cultura - e os exem
plos sao muitos e revoltantes -, o índio torna-se presa da apatía e per
de a vontade de viver. . . Finalmente, é necessário que o trabalho do 
índio reverta em seu pr6prio benefício e nao en1 benefício do 6rgao que 
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deve protege-lo . ou de sociedades outras, mesmo camufladas" (Mal
cher, id.). 

"Aparente1nente, a FUN Al é urna instituic;áo n1uito dina1nica, a 
qual o País deveria inestimáveis servi<;os. Rara é a semana em que a im
prensa nao registra declara<;áo do seu presidente sobre os projetos da 
entidad e e as complexas taref as realizadas por seus funcionários. Infe
lizrnentc, essa imagem idílic~ da FUNAI nao passa de um mito." (ESP, 
30-3-1972). Essa é a opiniáo do Dr. Amaury Sadock, antigo funcio
nirio ( demitido) da FUN Al. O relatório da Sociedade de Protec;áo dos 
Aborígenes ( APS) , intitulado The Jndic111s 011 the Amazon, Brazil (Lon
dres, 1973), fruto de uma investiga<;ao meticulosa de etnólogos . inter
nacionais, conhecidos por sua competencia, sublinha os numerosos ví
cios da FUNAI: terrenos de reservas indígenas cedidos a aventureiros 
ou a companhias de explorac;..~o capitalista; contradic;óes entre alguns ma
pas existentes nos escritórios da FUNAI ern Brasília e a realidade das 
dehmitac;óes no terreno; menc;ao de hospitais e escolas em funcionamen
to há cinco anos (nos relatórios), mas, na realidade, inexistentes; abu
sos por parte das missóes religiosas, cuja atividade deveria ser contro
lada. Outros relatórios acrescentam a menc;ao da autoridade abusivamen
te repressiva dos chefes de postas e a da confiarn;a depositada em ín
dios, a quem se confere urna autoridade que se volta contra os seus 
irmaos de rac;a. A APS observou progressos em outros pontos, em par
ticular no . tocante a interrupc;ao do declínio numérico de certas tribos. 

Os índios, precavidos por anteriores experiencias, tem confianc;a li
mitada na FUNAI. O xavante Duruna (Missao de Sao Marcos) só 
acreditará na demarcac;áo prometida quando vir · que ela está sendo exe
cutada (J. d. T., 13-7-1973). Pacificados cm 1946 pelo sertanista Fran
cisco Meireles, 2.500 Xavantes de Mato Grosso ainda esperam a delimi
tac;ao de suas terras; deixaram-lhes seis reservas no Mato Grosso e urna 
em Goiás. "Os fndios ·nao podem ser um obstáculo no caminho do pro. 
gresso", é uma frase célebre do ex-Ministro Costa Cavalcanti. Por séu 
lado, Rangel Reis, Ministro do Interior, ha sua pressa em assimilar o 
índio, -an1eac;ou :suprimir as reservas indígenas (jornais de 9-3-74). O 
atual regimento interno da FUNAI data de 7 de agosto de 1972 (Diá
rio ·Oficial desse dia). Embora o seu presidente-diretor se ja agora no
meado pelo Presidente da República (J. d . T ., 29-5-72), deplora-se -
no interesse dos indios -- que a FUNAI esteja ainda vinculada ao Mi
nistério do Interior, cujas preocupac;é5es essenciais estao em conflito com 
o interesse dos aborígenes. Com efeito, é ao Ministério do Interior que 
estao igualmente vinculadas as · superintendencias, responsáveis pela pre
parac;ao dos projetos de desenvolvimento da civilizac;ao branca e que, por 
tnotivos evidentes, desfrutam da preferencia dos órgaos de decisao po
lítica e económica. Tudo isso nao nos tira a esperanc;a de ver a FUNAI 
fortalecer-se e assumir cada vez mais a defesa e' a protec;a.o do tndio. 
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XVIII Da Teoría a Prática : o Es · , 
tatuto do Indio e a Acultu-

ra~ao pelos Postos Oficiais 

O Estatuto Oficial do Índio Brasileiro (1973) 

A tradi<.;:ao brasi·leira de tolerancia e nao-discrimina~ao faz parte do 
contexto que é justo evocar aqui. A legisla~ao brasileira, nomeadamen
te pela lei de 3 de julho de 1951, promulgada pelo entao Presidente 
Getúlio Vargas, interdita de maneira geral toda discrimina<.;:ao racial por 
parte de um estabclecirnento comercial ou de ensino ( artº 1), de um 
hotel ou pensao ( art. 2) , de um estabelecimento qualquer de venda ao 
públko ( artº 3) . Na 1nes111a úrde1n de idéias, o Artigo 198 da Cons
titui <.;:ao Brasileira garante aos índios o direito d.e posse permanente da 
terra onde vive1n de tradi~ao imen1orial, assin1 co1no o usuf ruto das n
quezas naturais que ela oferece. 

A reda~ao do Estat11to do l ndio1 o qual nao existia ainda antes de 
1973, ou seja, após quatro séculos e meio de dcfronta~ao cmn os abo
rígenes e apesar de u1n grande consumo de Constitui~óes e textos legis
lativos, podcria ter sido urna ocasiao favorável de ratificas:ao dos nielho
res progrcssos da consciencia universal em niatéria de direitos humanos. 
Houve urna triagem que se processou desde antes das falhas observadas 
na passagem para a prática. Promulgado etn 1973, o texto fora discuti
do durante muitos anos e objeto da atenc;ao das instancias missionárias 
católicas. Nao era possível ratificar na íntegra os fins exarados pelo Di
retório Indígena do CIMI (Conselho Missionário Indigenista): ( 1) saú
de do índio, ( 2) sua auto-suficiencia ( econom ica, política, cultural?), 
(3) sua alfabetizac;ao e ( 4) sua evangelizac;io (0 Sáo PcmloJ 21-1 -1973). 
No texto promulgado dá-se a defini<.;:ao de índio: Todo indivíduo de 
ascendencia pré-colombiana que se identifica e é identificado como per
tencente a um gLupo étnico cujas características cµlturais o distinguem 
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da sociedade nacional. Esses indios estao isolados, em v1as de integra
;áo ou integrados ( en1bora conservando, eventualmente, certos costu
mes de sua ra<;a) . A Reserva indígena é assin1 definida: Área destina
da a servir de habitat a um grupo indígena, com os meios suficientes a 
sua subsistencia. O Parque Indígena diz niais: Pressup5e a assistencia 
económica, educativa e sanitária, exercida por intermédio dos postes da 
FUNAI. O índio do Brasi_l é protegido pela lei "como os outros brasi
Ieiros"; eles tem ( diz o texto, referindo-se aos índios) a l iberdade de 
permanecer en1 suas terras tra'dicionais ou de se assimilar. 

O antropólogo Carlos Araújo Moreira, ex-assessor do S. P. I., ob
serva que esse Estatuto acarreta graves prejuízos para as tribos .índias. 
O seu Art9 22 declara que as terras dos índios pertencem a Uniao. To
lerado lá onde se encentra, o índio pode ver-se desalojado por motivos 
de que a Administra~áo é o único juiz (J. d. T., 6-4-1973) . As restri
c;5es, decididas unilateralmente, a posse tradicional dos índios, póem em 
xeque o direito de propriedade; nenhun1 usucapiao atinge a durac;áo do 
deles ! O Estado torna-se, de uma penada, proprietário de todas as ter
ras indígenas, cedendo-lhes a posse e o usufruto na n1edida em que se
jam necessários a sua sobrevivencia . O Estado apropria-se igualn1ente 
do subsolo, com as conseqüenCias itnagináveis para a prescri~ao da posse 
do solo ( com efeito, as prospec~oes já se multiplicam nas áreas do pe
tróleo e dós-n1inérios) . As amea~as adquiren1 precisao nos Art igos ~4, 
35 e 36 do título III : "C01npete ao Estado j.11lgar da oportunídttde das 
deportttfÓes de grupos indígenas", desde que se tornero incómodos, por 
simples decreto do Presi·dente da República, invocada a Seguran~a Na· 
cional ou o interesse da Na~ao en1 desenvolver a regiao. O Estatuto nega 
aos indígenas a possibilidade de utna escolha própria do seu futuro, por
quanto só lhe atribui o tenno de assimila~ao. Isso parece chocar-se com 
as resolu~oes do Instituto Indigenista Interamericano e da ONU sobre 
as minorías culturais. · 

A Aculturacao pelos Pastos Indígenas Oficiais 

A maioria dos etnólogos que estudaratn as rela~óes dos índios com 
a civiliza~ao brasileira nao se contentou en1 verificar a decadencia cultu
ral dos autóctones, em conseqüencia do impacto. Eles denunciaram a 
a~ao dos organi·smos oficiais de protec;ao. Havia certos considerandos a 
observar, como souberam faze~lo com rigor científico e justi~a humana, 
na maioria dos casos, os grandes escritos sobre o assunto (entre out~os, 
A Política Indigenista Brasileira, de Darcy Ribeiro, e O Indio e o. l\1un
do dos BrancosJ de R. Cardoso de Oliveira). A arbitrariedade na per
turba~ao dos costu1nes é as vezes grotesca. U1n c};lef e de posto, por exem
plo, tentou in1pedir nos Tucunas do An1azonas o casam~tlto tradici~n_al 
entre primos cruzados! O simples fato de favorecer ma1s a compet1~ao 
individual que o desenvolvimento coletivo ( introdu~ao da moeda) des
locou gravemente, com freqüéncia, os valores culturais da tribo. 
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- Na década de 1_950, Robe~-to Cardoso de Oliveíra realizou pesqui
sas· ·s·~1bre a· integra~ao da tribo Tereria. As suas conclus5es foram publi ... 
cadas· em 1968, numa obra que testemunha em favor do sisten1a, ainda 
discutido, das reservas oficiais. Aí se explica que o posto indígena, em 
número de urna centena espalhada por todo o território brasileiro, cons
titui a unidade de base no que tange a assistencia oficial. Em geral, 
existe um posto por Reserva, mas é possível encontrar um posto por 
duas reservas pequenas ou vários postos numa grande Resen1a (a dos 
Cadiueus, por exemplo) ou ainda um post o f ora de toda reserva. 

. Esses postas só sao . in dí ge nas no nome, visto serem man ti dos por 
funcionários "civili~ados". Eles visam mais a prot~ger que a ass.isür, dis
tinc;ao sutil que limita as custas eventuais. A protec;ao em questao exerce
se, _ essencialmente, sob a forma de "controle das relac;oes interétnicas", 
eufemisn10 para designar que funcionam c.on10 tampóes para atenuar os 
choqu~s culturais, e~n todos os. sentidos da . palavra entre índios e brancos 
( ass1·1n1lados) .. Entretanto, C. de Oliveira reconhece que esses postas tem 

·~ i~ritante propensao a instalar-se como f azendas auto-suficientes, tiran
d~ pro~eito das terras que pertencem ( ou pertenciam ?) aos índios e, 
alero_ d1sso, usando da autoridade administrativa para submeter os indios 
aos trabalhos dessas explorac;oes agrícolas. Alguém poderia ser mais 
estranho em si.la própria casa ? O int_eresse visado coloca os indios a ser· 
vi<;o_ do pessoal encarregado de súa protec;aq ... "O argumento, comumente 
usado pelos encarregados, de que os índios, trabalhando para o posto, 
a~rendem .ª trabalhar em seguida para eles n1es1nos, é ingenuo, para nao 
~t~er capcioso, porquant-o as técnicas empregadas sao diferentes. -. . O que 
. há de real é a completa ausenci~ de assiste.ncia a prote<;ao. indígena ... 
Os guardas do~ postos agem como se os índios nao fossem os patroes 
em su~ terra.s, mal pagos para os servi~os que prestam ... O posto indí
gena diferencia-se pouco, no plano económico , da casa da fazenda, com o 
inconveniente de produzir menos, por falta de capital e de pessoal quali
ficado" (C. de Oliveira, 1968, 52). Percebe-se no local que a obra civi
liz~d?ra dos post~s é reduzida. Os antropólogos e miss ior~ários sao quase 
unan1mes a respe1to desse desperdício administrativo. 

Numa conclusao algo contraditória, Cardoso de Oliveira opina que 
urna populac;ao indígena pode aculturar-se sem que os seus ·membros 
percam a identidade índia (228) e reconhece que, ao passarem da Re
serva protegida, apesar de tudo, para a civilíza~ao urbana que domina 
º. ~aís de hoje, os indígenas caem no estágio mais baixo das classes so
crars. "A massa da populac;ao Terena em meio urbanizado na-0 conseguiu 
sequer elevar-se aos primeiros degraus da escada social da sociedade neo
indígena" (210). Isso nao significa o fracasso da política de assimila
~ao? · Acaba-se por desconfiar de que o termo assimilafáo tem duas caras: 
urna de atrac;ao, significando a promessa de particioa~ao na sociedade de 
consumo; a outra de destruic;ao, que fará do índio o último dos marginais 
na massa de mao-de-obra nao-especializada, em- proveito de urna redu~ao 
no salário mínimo legal. 
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;.. O _autor cita~9 termina ~~m_ um . ~ei_o-term0·_ que, de qua1quer. modo, 
nao se presta multo a levar · agua ao mo1nho dos· integracíonistas: "A as
simila~ao individual, em número inexpressivo quanto a populac;ao Terena 
e~ seu ~odo, náio rep:esenta o caminho mais fácil nem o mais seguro para 
a 1nser<;ao nurna soCiedade de classes, na qual os indígenas só podem 
ocupar os últimos lugares ... Mas a integra~ao que eles obtem na socie
dade nacional apresenta-se c_omo um fenómeno irreversível, na medida em 
que se encaminha na direc;ao do conti111111m aldeia-cidade" ( 2 28) . Em 
term0os claros, isso significa que a cidade oferece, preto no branco, o 
balanc;o do fracasso de uma pretensa assin1ila~ao, ao passo que, longe das 
grandes aglomera~oes, pequenos grupos miseráveis podem veg~ta r, a 
exemplo de milhóes de pobres no Brasil, sem se fazerem notar . Em re
sumo, o viajante ou o administrador nada nota de especial: índio, branco 
ou mestic;o, todos comungam da mesma miséria. De noite, todos os gatos 
sao pardos. Nas regioes onde existe a miséria para 50 milhóes ainda se 
encontra lugar para 100. 000 miseráveis 1nais. Mas, para a n1emória índia, 
que conheceu a liberdade e a alegria de vi ver, que dif eren~a ! Decide-se 
d~p:e~sa sobre o caráter inevitável de um processo que leva outros a 
misen.a. 

O sertanistq. Cotri~ aprov~it~u .ª sua demissao, em 1972, para reve
lar outros detalhes. Se1scentos 1nd1os nhambiquaras foram transferidos 
de sua terra natal para urna Reserva distante 100 km (no eixo Acre-BJ:a
sília) . ~ª? se a~aptando, a ~ssa regiao insalubre, decidiram regressar por 
seus prop~ros 1ne1os (a pe) as suas terras. Durante a viagem, 200 per
deram ª-vida (s?bretudo os mais jovens). Transferiram-nos de novo para 
onde nao quenam - e tal vez nao pudessem - viver (J. d. T., . 
29-5· 72). Os í~dios Tembés (Tupis) do rio Gurupi possue111 um título 
legal de propnedade, obtido do Governo do Pará. A pesar disso, a 
~UNA! concedeu ao King Ranch urna certidao negativa de presenc;a de 
indígenas. É fácil adivinhar o que sucedeu depois. Confirmac;ao de que 
os Paracanas, contatados em 1971, tinharn no ano seguinte oito blenorra
gias e vinte casos de gripe; o indigenista Walter Sanches foi transferido 
por ter dado apoio a denúncia. Os índios Gavioes da montanha eram 
130 em 1961 e 18 em 1972; vinte dos 58 índios de outro grupo morre
ram em resultado de urna transferencia precipitada que lhes fora imposta. 
Os índios Cararaó do Baixo Xingu eram 82 en1 1965 e restavam apenas 
tres etn 1972, depois da passagem do sarampo contraído no contato com 
o branco. 

Em 23 de fevereiro de 19.72, os indios Bororos, pacificados há mais 
de meio século, assassinaram o guarda de um posto da FUN Al em Peri
gara (Mato Grosso). O guarda recusara-lhes cacha~a e mesmo álcool far
maceutico, COIU o qual eles improvisavam coquet~is. Tais incid~ntes nao 
sao rar.os e traduzem a ambigüidade da aculturac;ao das tribos apanhadas 
nas redes civilizadoras. Muitos autores brasileiros que se levantam contra 
toda suspeita de genocídio aceitam, con tu do, o fato de a nossa civiliz~ao 
ter sobre os índios efeito rapidamente destrutivo. 

·99 



\ 

"Nessa situa~ao paradoxal, qúe comec;ou já em tsoo, os fatos tétn 
demonstrado que, n1uito n1ais grave do que contaminar o índio com todas 
as epiden1ias e vícios da civilizac;ao, é, na verdade, despojá-lo daquilo que 
lhe é mais caro e significa, invariaveltnente, a garantía da sua própria 
sobrevi véncia etn condic;oes, as vezes, extren1amente adversas: a terra ... ", 
escreve Mário Chimanovitch ( 1972, 28 e segs. ) . E prossegue, em unís· 
sono com numerosos depoimentos: "D iante do interesse da iniciativa pri· 
vada envolvendo áreas imensas de terra, principalmente em Mato Grosso, 
o índio vai sendo gradativamente expulso do seu habita!, sem que os 
cncarregados de sua protec;ao possam obstar, de maneira legal ou nao, 
a ac;ao daqueles que, acobertados por apadrinhamentos de influencia, con· 
tribuem para a sua destnlic;ao sistemática, física e cultural, induzindo-o 
a toda sorte de vícios, que variam do alcoolismo a prostituic;ao. No 
Brasil, a própria história o den1onstra, j á se mataram n1uitos índios, nao 
só pela gripe, tuberculose ou sarampo. E, como ligeiro exen1plo, <leve-se 
relembrar a triste1nente célebre Chc1cina do Parctl.elo Onze, quando um 
grupo de índios Cinta-Larga foi metralhado e envenenado coro arsénico, 
por gente interessada em explorar a borracha, o ouro e o diamante, abun
dantes naquelas terras . . O processo, envolvendo gente nuüto importante 
de Cuiabá ( ... ) nao obteve a soluc;ao que se espera va ( ... ) Hoje, 
entretanto, nao é n1ais necessário recorrer-se a expedeinte bárbaros para 
se ter acesso as riquezas existentes no território cinta-larga: a própria 
FUNAI concedeu autorizac;ao a sete empresas de explorac;ao mineral para 
realizarem prospecc;oes no Parque Indígena do Aripuana( ... ) A his
tória documenta da mesma forma, con1 fartas narrativas, os mortidnios 
a que també1n f oram submetidos os índios Caingangues, no interior de 
Sao Paulo, a quando da implantac;ao dos trilhos e dormentes da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil. E, mais recentemente, o caso dos infelizes 
Paracanas, ao longo da Transamazonica, quase d izimados por um surto 
de blenorragia, transmitido por funcionários da própria FUNAI . " 
( lbid.) Outros testen1unhos do genero nao faltan1. E claro que eles nao 
tiram a un1a entidade respeitável o direito de se reformar para n1elhor. 
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XIX Os Parques 
Nacionais e 

. ' 

Os Parques Indígenas Nacionais . 

Indígenas 
os Grandes 
Sertanistas 

A fórmula de conciliac;ao posta em execuc;ao com a Reserva desfruta hoje, 
como mal menor, de ampla aceitac;ao, sem que a sua aprovac;ao seja total. 
Recorde-se o julgamento do escritor e. sociólogo Gilberto Freyre: "Segre
gando os índigenas em grandes · aldeias, os jesuítas exerceran1, ao que 
nos parece, urna das influencias n1ais mortíferas no seio das populac;oes 
aborígenes. Foi todo o ritmo da vida social que se alterou." As condic;óes 
mudaram na Reserva e f ora dela. Pensamos nao ter ocultado neste ensaio 
os prós nem os contras. A Reserva, no fim de contas, é um reconheci
mento oficial das terras de determinada tribo. Para ser efctivo, f aita 
completá-Io co1n o trabalho cartográfico de urna deli1nitac;ao geográfica 
precisa, administrativan1ente reg istrada, como se assinalou por diversas 
vezes nestas páginas. O Parque corresponde a urna reserva mais impor
tante, pela superfície e pelo núrnero de indios nele incluídos ou pela 
assistencia que a FUNAI Ihe promete . En1 prindpio, um branco nao 
autorizado nao pode entrar numa Reserva nem num Parque Indígena . 

Os mais recentes documentos oonsultados 1nencionam (para 1973· 
1974) quatro Parques N acionai.s, 17 Reservas, 144 Pastos Indígenas da 
FUNAI, 144 escolas e urna dezena de equipes volantes de assistencia 
sanitária. Os parques sao os seguintes: ( 1) Parque Nacional do Xingu 
(Mato Grosso); (2) Parque Tumucun1aque (Pará); (3) Parque Aripua
na; ( 4) Parque lano1nani . Existe mn plano par~ transformar Q Parque 
Indígena Nacional de Aripuana num segundo Parque do Xingu, segundo 
a importancia. Já se encontram aí, de maneira natural, os Cintas-Largas, 
os Gavióes e os Araras, e projeta-se (na medida em que Apoena Meireles 
consiga convence-los, durante a expedic;ao que ele prepara em 1975) o 
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envio dos Cabec;as-Secas, que se disso1vem ao contato dos civilizados e 
estao em guerra contra os Suruís. 

Já observamos as freqüentes incursoes, ilegalmente efetuadas por 
brancos, nos territórios das Reservas legais. A situac;áo dos Parques Na
cionais será mais segura? O médico f rances J ean Chiappino observou os 
índios Suruís, pacificados em 1970 e que vivem no Parque de Aripuana, 
a 30 km do Posto Sete de Setembro; e1n 1972 foram dizimados por doen
c;as ( 40% de doentes) e vinte morreran1 entre junho e novembro de 
1972 (J. d. B ., 21-11-1972). N esse mesmo Parque opera1n sete em
presas de minerac;ao autorizadas pela FUN Al ( nomes citados no J. d. 
B . , de 21-11-72) . A situac;áo já ocasionou a mudanc;a do antigo diretor 
do Parque, Apoena Meireles, que nao estava de acorde com essa política 
de seus superiores na FUNAI. Em 1974, os Cintas-Largas, no interior 
do mesmo Parque, viram-se em confronto com os cante iros de obras e 
com o pessoal da Imobiliária Itaporanga (ESP, 18-7-197 4) . 

O mais célebre Parque é, de longe, o Parque N acional do Xingu . 
Diante das vendas imobiliárias operadas em Mato Grosso, em detrimento 
dos indígenas e a revelía do Art . 216 da Constitui~ao Brasileira, os 
irmaos Villas Boas desdobraram-se em esforc;os, a partir de 1946, para 
ver culminado seu empenho en1 1961, com a criac;ao desse primeiro Par
que de 22.000 km2 • Eles se tinham inspirado na obra pioneira do 
alemao Von den Steinen, no final do século XIX. Deixando no lugar 
as tribos já integradas nesse quadro, os Villas Boas receberam a incum
bencia de repartir, num sábío e diplornático equilíbrio, certo número de 
tribos que tinham sido expulsas de outros lugares. Nao que estivessem 
unidas pela mesma língua : as tribos do Xingu ten1 costumes e línguas 
muito diversos, das quais as principais se classificam en1 quatro f amílias 
ling~ísticas (a Caribe, como os Baicairis e os Nuaquas; a Ar11aque, a que 
pertencem os Vaurás e os Meinácus; a T11pi-G11a1'ani, con10 os Camaiiu.rá.s 
e os Auetés; e, enfim, a família /é, como os Tapuias e os Suiás). Nessa 
regiao setentrional do Mato Grosso, bem irrigada e saudável, a distri
buic;ao geográfica das 16 tribos instaladas no Parque deixa perceber um 
conjunto norte e um conjunto sul bem distintos. Na regiao norte do 
Parque (nao longe de Cachimbo e de Santarém) vivero os índios das tribos 
Txukarramae, Suiá, Cajabi e Juruna ( estes os n1ais temidos da regiao, 
sobretudo por causa do ciúme das mullieres, que do1ninan1 seus maridos) . 
E, ao sul (nao longe de Aragarc;as e Xavantina), vivem as tribos Aueté, 
Camaiurá, Culcuru, Matipu, Tsuá, Nafuqua, Vaurá, Iuapiti, Tn1mai e Txi
káo (a lista nao é limitativa) . Tudo isso nao anda longe dos 2 . ooo 
índios. 

Além dessas tribos recenseadas, o parque contém tribos que logra
ram até hoje evitar os brancos. As relac;oes entre tribos (cada urna con
serva, evidentemente, seus costumes e um território próprio) escapam, 
na maior parte, ao controle do punhado de "guardas" brancos do Parque; 
elas sao de amizade ou de guerra (esta cada vez mais rara, grac;as a ac;a-0 
dos Villas Boas) , de trocas, de diplomacia, de visitas mais ou menos pro
tocolares (os jovens realizam, por vezes, estágios em outra tribo, o que 
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permite a ap.rendizagen1 mútua de Hriguas e a transmissao de costumes 
que· agradam); e, é claro, de vigilancia. O esf orc;o oficial visa ao bom 
entendi·mento fraterno e igualitário: os Villas Boas insistem na necessr
dade de uniao de todos os índios, para que protejam seus costumes · e 
suas terras contra a ganancia dos brancas e a civilizac;ao industrial. 

Já foram escritos .vários livros sobre os índios do Parque do Xingu; 
sem pretender competir ~om eles, evoquemos brevemente os Camaiurás. 
As crianc;as, co1n as orelhas perfuradas com dentes de onc;a, submetem-se 
a urna espécie de batismo pagáo chamado namim e efetuado pelo pajé· 
com a ass~stencia de padrinhos, atribuí-se o nome (o do avo materno d~ 
crianc;a) . Embora os índios nao conhec;a1n sua idade ex ata, o chef e ca· 
maiurá é considerado o mais jovem cacique do Parque do Xingu (cerca 
de 22 .anos) . Porém o cacique é mais conselheiro que chef e: cada um 
segue 11vremente os seus conselhos, até para ir a guerra. A obediencia 
a roma?ª é desconhecida dos amerindios. Esses índios possuem urna _es· 
catolog1a: o outro mundo é l vat, o qual. só os bons índios - sob todos 
os pontos de vista - alcam;am após a morte. 

R. H. Tenison, presidente do Primitive People Survival Found 
~F~ndo de So?revivencia dos Povos Primitivos], que visitou 32 aldeias 
1nd1as do .Brasil~ ?º comec;o de 1971, exprimiu suas reservas: "A estrada 
BR-80 fo1 classtfKada de atü. político, . gesto deliberado visando ao des
mantelamento da experiencia dos irmáos Villas Boas . .. " ( Opiniáo, 
12-3-1973) . Acontece que_ os irmaos Villas Boas estao hoje aposentados 
e a estrada BR-80 corta o Parque do Xingu em sua parte norte ... 

Os Sertanistas Villas Boas~ Protetores do Parque do 
Xingu de 1961 a 1975 

Os· irmaos Cláudio e Orlando Villas Boas eram dois dos dezessete 
sertanistas ao servic;o da FuN Al dura~te estes últimos anos . Em mar~o 
?e 1975 aposen~aran1-se, depois de 32 anos de trabalho e dedica~a-0 diret~ 
JUntc: dos abori$enes. Sem forma~ao etnológica universitária e oriundos 
de Sao ~aulo (f1lhos de um ad~ogado de Botucatu) - que é urna regiao 
onde nao se espera g rande co1sa em prol dos índios -, tiveram difi
culdades em fazer-se admitir nos qua,dros profissionais da floresta. Sua 
competencia e dedicac;ao já foram universalmente reconhecidas. Abriram 
1 . 200 kn1 de picadas, construíram 30 campos de pouso de avioes e fun
daram 15 Post os Indígenas. "Atraíram" dezenas de grupos tribais, efe
tuaram seis "pacificac;óes" e sao os criadores - em nome do S . P. I. e 
da FUN Al - ~o Parque do Xi11gu. 

Na regiao norte do Parque (que conservou no mais a:lto · grau os 
costumes indios: pinturas corporais etc.), situa-se o Posto DIAUARUM, 
onde reside Cláudio Villas Boas (nascido em 8-12-1916) desde 1948; já 
passou nove anos a fio sem sair do Parque do Xingu. Mais ·extrovertido 
que Cláudio, Orlando f reqüenta mais assiduamente a civilizac;ao e escolheu 
para residencia o Posto principal da regiao sul do Parque. As opinióes 
dos irmaos Villas Boas (cada um ratifica o que o outro diz) sao substan-
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cialmente as que · defendemos neste ensaío. "Rondon co1nec;ou como pa.ci~ 
fista. Quase no fin1 de sua vida, pediu que preparássemos os índios a 
fim de que pudessem conviver com a civiliza~ao. Penso q~1e nisso ele 
esta va enganado", opina Cláudio. "A civíliza\'.áO é que devena ser prepa· 
rada para conviver co1n os índios." No ano da cria~áo do Xingu, en1 
1961, morreu o terceiro dos sertanistas Villas Boas, Leonardo, víüma de 
ataque cardíaco. "A floresta é terrível ( é Cláudio quem fala) . Eu, Orlan
do e Leonardo) juntos, apanhamos mais de 500 malárias. A floresta nao 
quer que estrnnhos a invada1n." Na ocasiao da aposentadoria dos irn1áos, 
festas im~·Hegnadas de tristeza foram celebradas pelas tribos; estas rece
beram, na op:ortunidade, a visita do presidente da FUN Al, General Is· 
marth de Ara-Gjo Oliveira. 1.fas, de modo geral, os índios s~:bem dis· 
tinguir muito b-:::n os seus · amigos e os seus inin1igos; a experiencia ins
truiu-os, como o den1onstra o seguinte comentário do índio caiabi 
Iaprepori: "É muito difícil pacificar o civilizado: precisa1n~s cor~ar ,~ 
cabe~a de nove deles para que comprendessen1 nossas boas inten~oes. · 
(Veja, 20-11-1974). 

A últin1a grande n1issao pacificadora dos innaos Vilhis Boas foi ó 
contato corn os Cranhacarores, temidos gigantes da floresta, destinados .a 
ingress~r no Parque do Xingu em 1975. A opera~ao de contato conheceu 
numerosos episódios, aventuras e desvenhuas, a partir de janeiro de 1972. 
A existencia. desses índios fora descoberta em 1950. Mais por necessidade 
do que por coriviq:ao espontanea ( cria~ao de estradas), os Villas Bo.as 
tinham aceito a incun1bencia, d~zendo: "Integrar, pacificar, atulturar, _sao 
expressóes ·criminosas. O índio integrado, vejam no que isso deu no lito
ral sul de Sao Paulo: para se vestire1n e comer, os Guaranis praticam 
uríl artesanato grotesco, dedicado aos turistas." De momento, a so:u.~ao 
do Parque é, portanto, un1 mal tnenor. No decurso das expedT~óes no 
encal<;o do·s . Cranhacarores, o emissor de rádio do grupo dos sertanistas 
engui<;ou wn día. O aviao de reconh~cimento que tinha a missao de 
p~·Otar a marcha dos índios procurados e transmitir' as inf onna~oes aos 
Villas Boas, f az.la círculos sobré o grupo dos brancos, rn as, surprecndido 
por nao receber resposta-rácho, nao expediu a mensagem. Foran1 inúteis 
os esf or~os para f azer o piloto e seu companheiro compreenderem qué 
eram ouvidos, mas nao podia1n transmitir o que lhes tinham a dizer, em 
virh1de da avaria. Luiz S. Ribeiro termina assim o relato do incidente: 
"A desilusao e a· frustra~ao f oram imensas naquele dia: se a e)\pedic;a<? 
nao conseguiu fazer-se entender, numa coisa tao simples, a duas pessoas 
esclarecidas, companheiros da 1nesma missao, irmaos da mesma civiliza
<;ao, co1no se comunicar com indivíduos que ainda vivem na idade da 
pedra e gue considera1n os brancos inimigos ?" (Luiz Salgado Ribeiro, 

\ ESP, 6-2-1973). 

Alguns Outros Sertanistas de Renome 
Recorde1nos, en1 prir.oeiro lugar, o nome de Francisco lvfeireles,· fale· 

ciclo no Rio de Janeiro em junho de. 1973, aos 65 anos de idade, após 
?? . anos de servi<;o no S ~P. I. e na- FUNAJ, e considerado o inais exp.e~ 
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riente dos · sertanistas brasileiros. Em 1946, atraiu os Xavantes e . .Os 
Pacaás-Novos, »depois os Cint~s-Largas . e outrcis grupos índios. Foi· o pri
meiro branco a navegar nu1na dezena de rios da An1azónia. Def endeu 
o sistema da Reserva como etapa para urna lenta integra<;ao; ~as sem 
demasiadas ilusóes: "Enquanto o Governo nao resolver o · problema de 
milhóes de brasileiros socialmente marginalizados, nao f ará grande coisa 
pelos índios . " Como nao estar de acorde? ~eu fil~~ A poena ( nom~. el!l 
homenagen1 a célebre chefe índio de urna tnbo pac1f1cada por Francisco,) 
caminha atualmente na trilha do pai . 

Ucraniano de nascimento, o Dr. Noel Nutels, falecido cm feverefro 
de 1973, deixou profunda recorda9ao como 1nédico e amigo dos indios 
brasileiros. Chegado a Sao José da La je (Estado de Alagoas) aos 6 anos 
de idade, foi, em dado momento, diretor do S. P . 1 . , mas elevou sua voz 
contra a constru~ao da Transamazónica~ por motivos ecológicos e indige
nistas . "A abertura das grandes estradas é urna exigencia do nosso pro
gresso, mas a especula~ao imobiliária aco~1p,anha-a inevitaveln1ente: e is~o 
significa genocidio para os índios .," Surpreende-se em todos OS, conhece
dores e amigos dos índios o m.esmo tom de resigna<;áo fatalista - a !uta 
é desigual -, sen1 prejuízo do sentimento de dever, da necessidaqe de 
prosseguir nuina def esa hu1nanitária a la Camus. .1:1ta~, sem .. ilusóes, 
porque é preciso, para a def esa do hon1em. Nutels d1zia atnda: Estamos 
em vías de n1assacrar os nossos indios. É ten1po de aparecer um novo 
Rondon." Alimentava o desej<;> de terminar seus días como "vagabundo 
em París" (O Cr11zefro), mas a morte surpreendeu-o en1 plena tarefa-.: 

Já citamos Antonio Cotrin:i Neto. Sertanista muito respeitad.o, solí• 
citou a sua demissao da FUNAI aos 31 anos de idade, por "nao querer 
compartilhar como simples administrador de grupos económicas na poli.:. 
tica de concessao de áreas indígenas pela Funda<;ao Nacional do Indio" 
(ESP, 20-5-1972). É conhecido¡ sobretudo, por sua participa9ao na pac~
fica~ao dos Gavió.es (Pará e Maranhao), em 1966. Tinham sido pre
vistos ·reconhecimentos aéreos, precedendo as frentes de desbravame.nto; 
a sua nao-realizado perturbou os planos. Un1 funcionário da FUNAI 
deveria estar igualn1ente presente ezn toda a frente de desbravamento; 
Cotrim denunciou o fato de que .numerosos entrechoques violentos tinham 
sido ocasionados pela inobservancia dess.a regra. Outras denúncias do ser
tani'Sta ref eriam-se a presen\a de ti:abalhadores tüberculosos nas frentes de 
desbravamento e de operários nao-vacinados de acordo com os regµla
mentos. 

Em 1.966, ~s Gavióes, perto de Marabá, f oratn atraídos con10 apa~ 
nhadorés de castanha-do-pará, por conta de empresas privadas, sobretudo 
aepois de iniciada_ a_ constru\~o da -P A-7.0, para ligar Mara~á ~ Be!érn· 
Brasília. O Governo do Para vendera, l'legalmente, terras 1nd1as situa
das em · M~e · Maria. Cotrim moveu um ptocessó c.ontra os dete~tores ile
gais e ganhou a causa na Justi~a. Entretanto, as f cir~as pdliciais nao ti
veram a coragen1 física nem a retidao moral requerida para aplica\:ªº da 
senten~a e Cotrim f oi amea9ado de morte caso insistisse. Lamentavel-
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mente, os Gavioes tinha111 perdido nao só -0 número mas também a intre
pidez guerreira que lhes teria valido na situa~ao; Cotrim precisou de muita 
firmeza, habilidade e coragem ·para reintegrar os Gavióes em suas terras 
(J . d. T., 30-5-72). 

A quando do pri1neiro contato com outro grupo "selvagem" de Ga
vióes, Cotrim, acompanhado de dois intérpretes de um grupo aculturado, 
é interpelado por urna velha india: "Mas, se Voces sao brancos, nunca 
n·os deram nada, sempre nos perseguiram desde nossos antepassados, por 
que aparecem agora oferecendo tudo isso de presente? O que Voces que
rem em troca?" Cotrim sentiu-se sinceran1ente en1bara~ado, envergonhado 
mesmo, e nao sabia o que responder. O intérprete apercebeu-se disso e 
perguntou-lhe em voz baixa: "Será que nao vai acontecer com eles o que 
aconteceu ao meu grupo?" O grupo tribal do intérprete, os Gavióes da 
Montanha, tinha sido contatado em 1951. Sete anos depois, o grupo de 
130 índios estava reduzido a 18 pessoas. Durante os onze meses em que 
Cotri1n permaneceu com esses novos amigos, somente n1orreu urna pes
soa: a velha índia. Cotrin1 sente -certo remorso, porque ela o intin1idava 
e nao conseguiu cuidar tao naturalmente da ancia quanto o fazia co1n os 
outros índios (id. ) . _ 

Reduzidos a um número muito ínfimo, esses índios perceberam de 
novo que os colonos brancos, apesar das promessas de Cotrim - feítas 
em nome da FUNAI -, estavam a invadir suas terras. Sem por Cotrim 
ao corrente, prepararan1-se durante vários . dias para a guerra: os hon1ens 
pela realiza~ao do ritual guerreiro (pinturas ad hoc, _ dan~as, . f oguei
ras ... ) 1 as mulheres grávidas por tentativas de aborto (golpes no hipo
gastro), a fim de ficar mais leves no caso de fuga eventual. Será essa 
a liberta<;ao que os latino-americanos proporcionan1 aos povos que sub
jugam? A Cotrin1, que lhes recordava a promessa de nao mais atacarem 
os brancos, os índios responderam: "Foi com os brancos que aprendemos 
a nao respeitar prornessas . Sabemos por experiencia con10 é difícil ser 
fiel a palavra dada, no meio de indivíduos que rompen1 f aci l1nente a 
deles." Colocado entre do is f ogos, Cotrin1 escapou por um triz a morte. 
Na condi<;ao de deixar como reféns os dois Gaviées que acompanhavam 
o sertanista, o grupo concedeu-lhe u1n prazo para oonsultar a FUNAI, 
que exigiu a transferencia dos Gavioes para outro lugar . De regresso, 
Cotrim explicou a situa<;ao com lealdade e deixou aos Gavióes a decisao 
sobre a- sorte deles: resistir a ordem da FUNAI e· serem massacrados 
pelos brancas (nao confundir com o pessoal da-FUNAI, apesar · de tudo) 
ou aceitar a troca de terras que f ora preparada pela .Administra~ao. 
Cotrim sublinhou que, no prin1eiro caso, manter-se-lhes-ia leal. e comba-

' teria ao lado deles. Realiozaram urna reuniao de emergencia e acharam 
que era oportuno ceder. Infelizmente, a FUNAI nao tinha preparado 
a transferencia, que foi efetuada as pressas: dos 58 índios transferidos; 
somente 38 sobreviveram (Esses fatos sao relatados no Jornal da Tarde, 
de Sao Paulo, 30-5-72). 
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XX 

. ' 

. . 

Integra~ao 

ou Etnocídio? 

Con10 acontece an1iúde nos 1neios do .Verbo, círculos políticos ou ecie
siásticos, n1eios latinos •OU árabes, o problema nao é de falta de excelentes 
textos, de entusiásticos discursos, de comoventes declarac;oes a respeito 
do Indio. Deixando de lado a questao das prioridades do Governo Brasi
leiro, no quadro do que existe~ o problema f undamcntal é, possivelmente, 
o do divórcio entre a teori·a e a prática. Em que medida se aplicam real
mente os prindpios declarados pela delegac;ao brasileira ao 79 Congresso 
Indigenista Interamericano (Brasília, agosto de 1972) ? Contüdo, nao se 
pode deixar de apDovar as finalidades declaradas da política indigenista 
do País: · 

· - .Assegurar ao índio a sua progressiva integrac;ao na con1unidade 
nacional, preservando-se, porém, os seus valores étnicos, ~ulturais e tradi
cionais das tribos; 

- D elimitar as propriedades indígenas inalieniveis, de n1odo a ga
rantir a sua sobrevivencia; 

. - Garantir e pPoteger a institui<;ao jurídica dos grupos indígenas, 
apoiada numa legislac;ao nacional que vise ao respeito dos valores posi
tivos de sua personalidade histórica e cultural ; 

- Promover a preservas;ao das culturas indígenas, capazes de sobre
vivencia e de lenta acultura\ao; 

- Proteger os padroes éulturais dos grupos indígenas e assegurar
lhes o bem-estar físico, social, psicológico e religioso completo; 

- Promover a divulga~ao dos idi.omas lndígenas, como fontes de 
tradi~ao e de cultura do índio brasileiro; 

- Adotar um programa de atiYidades educativas1 de acordo com 
o estado cultural do grupo e tendo em vista a sua cmancipa~ao social; 
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- Promover a assistencia médico-sanitária como instrumento de 
indispensável salvac;ao da saúde do índio e sua preserva<;ao de contatós 
com as populac;oes vizinhas; 

- Implantar nas comunidades indígenas, segundo as condi~óes e as 
ocasioes, técnicas n1odernas de abordagem científica dos problemas indí
genas, tendo en1 vista o desenvolvimento comunitário mediante a auto
pron1oc;ao do grupo; 

- E aplicar essas técnicas 1nodernas de preferencia nos grupos indí
genas capazes de participar, direta ou indiretamente, do plano nacional 
de desenvolvimento econfünico e social (ESP, 8-8-1972). 

A luz do processo eln curso, o futuro dos índios reduzir-se-á a for
necer mao-de-obra barata, servil e n1iserável, as empresas da Civiliza~ao? 
Por que seria a sorte do índio tnelhor que a dos nordestinos da terra 
da seca? Por que seriam eles dispensados de ingressar no Sisten1a pelo 
degrau n1ais baixo, con1 remotas probabilidades de ascensao? Co1npreen
de-se que seja essa a oferta do branco, na lógica de seu sistema sócio
economico, n1esmo quando os discursos dela se afastam. Mas, para os 
índios, será uma questao de pegar ou largar? Que se lhes of e rece em 
troca da felicidade, rt1s~ica, relativa, mas cnfim real, que já cr<~em ter 
atingido e que o branco ameac;a aniquilar ? Escolha de f elicidade, 1nas 
t~mbém opc;a1~ - direito - de liberdade . Que há para trocar por · essa 
.J1berdade? Nao redunda sempre em arrependimento? Saídos de familias 
geralmente ab~tadas, os hippies do nosso ten1po fogem do "progresso" 
em busca da liberdade primitiva. Será ben1 escolhido o mon1ento para 
que os í~dios fa~am o caminho inverso, sem mesmo poderen1 atingir o 
lugar social que os hippies poderiam ter ambicionado, nao fosse o seu 
apeti;e ~e li~ert.a~ao? Responder-se-á que a liberdade hippy e a liberdade 
amerindia sao igualmente condenadas pela dinruruca cega do Progresso 
atual: ~ verdade, sem dúvida. O Progresso é, pois, o novo nome do 
Destino, que a nossa época já nao tem Iiberdade de dominar nem de 
humanizar. Entretanto, algumas boas vontades tem razao em tentar. 

A integra~áo dos indios nao significará o confisco de urna liberdade 
multimilenar? Cumpre reconhecer as tribos o di:reito de enveredar por 
esse caminho; seria desejável que se preservasse, de um modo . ou de 
outro,. o direito da ~inoria a recusar esse processo . Seria desejável que 
a sociedad e mercantil, f az.endo urna brecha em seu racionalismo e urna 
pausa na marcha irreversível da acumulac;ao de capital e tecnología, abris
se esse pequeno espa~o de gratui·dade, a fim de deixar viver alguns punha
dos de seres humanos, nao ao sabor de um capricho sem funda1nento, 
~as ao da ~ragem de li1'erdade de seus ancestrais de sempre. Que mai 

, 1sso nos f arta? Com toda a sua experiencia de sertanista, Cláudio Villas 
Boas afirma, no fim de sua carreira: "O futuro do indio está, em parte, 
nas suas maos. Se ele se entrega a civilizac;ao, por exen1plo, estará fatal
mente condenado ao desaparedmento. Mas se ele se apegar aos seus va
lores, aos seus padroes culturais, afirmando os direitos que possui como 
povo, entao poderá assegurar a sua sobrevivencia." ~ o que se deseja, 
sem acred_itar muito : sabemos que o apego ao passado nao é suficiente. 
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- ~; r:'llllb.~: s~b~~ que a s_itua~"áo dQ índio - no_. -~rasil nao . é excep~íq
nal_._ ~o :tempo .netn .no espa<;o . A situac;ao que descreven1os é análoga a 
dos. índios norte-americanos do século X IX; os sofrimentos dos aborí
genes brasi·leiros sao co111paráveis aos dos 11ariquitares da Venezuela, dos 
Cuiva da Colombia e dos Achés do Paraguai. Em todos esses casos, o 
home1n é triturado pela máquina do Ten1po. Renunciemos pois a julgar, 
se nao saben1os discernir ipelhor o que é Fatalidade e o que é Pecado, 
o que é Destino e o que é Covardia," o que é Integrac;ao e o que é Etno
cídio. 1-J esmo perdidos, existem combates, entretanto, que devem ser tra
vados, assin1 ·coino há pcrdas de humanidade que enchem de nostalgia 
até o filósofo, por pouco que ele nao teuha sacrificado seu corac;ao a 
inteligencia ne1n a sua inteligencia ao culto voraz do progresso técnico . 
"Nos µiitos do homi:.1n pritnitivo havia urna obscura apreensao de ver
dades . essencia.is - en1 sua abordagem ·das coisas, um poder intuitivo e 
imag inativo, un1a partici11a~ao vital na natureza; em sua vida tribal, urna 
comunhao real e· provavc11nente reconfortante, por servil que fosse, com 
_o grupo - .todas . as coisas que foram ficando perdidas pelo caminho" 
(Jacques Maritain, 1959, 61). 

Nao sen do os "primitivos" f orc;{.samente mais tolos que os civiliza
d es, eles perceben1 a surerioridade técnica dos brancas, mas nao creem 
de imediato em sua irremediável inferioridade, na c01nparac;ao global das 
culturas. Os viaj antes tem descri t0 inún1cros trac;os que sublinham a dig
nidade con1 gue eles aprecian1 sua linhagcm e herarn;a, e oom que explicam 
a sua n1aneira de viver, que nao se embara<;a com problcn1as julgados 
inúteis. 1\s bii-arrias dos brancos nao .. os deücam necessari.amente entregues 
a urna -;idn1irac;ao incondicional. Foi pre~iso muita pertinácia, 1nuita tei
mosia, na política interesseira dos brancos para humilhar seus irmaos sil
vícolas . em sua identidade humana e cultural, porta aberta as outras 
decadencias. A existencia só é bem cumprida quando a achamos digna 
de ser vivida. Até os rnitos 1nelhor preparados para explicar as desigual
dades que se conhecem acabam um día por rachar sob a martelagem a 
que os civilizados · submetem seus parentes retardatários. Urna cultura 
acaba por ceder, quando cedem as estruturas púcológicas que a legitimam 
aos olhos de seus praticantes . As barreiras n1ais dramáticas - e as n1ais 
artificiais - sao agudas que separan1 i0-s que o inf ortúnio deveria unir 
na aspirac;ao de uma sobrevivencia comun1: brancos miseráveis nao comu
l)icaram aos índios seus preconceitos antinegros (11clatti, 182) ? 

O índio Potiguara Coaraci Tupinambá, de 62 anos, da tribo dos 
Tarauacá, passou um mes em. Brasíl ia - novembro/ dezembro de 1974 
- na tentativa de ter un1a audiencia (prometida) co1n o Pre_si
dente da República. Polida1nente despedido, após ter af erido o va1-0r 
de vas promessas, viu-se faminto, só e sem dinheiro para reencontrar os 
seus (ESP, 19-12-74) , no meio da arquitetura grandiosa da "Capital do 
Século XXI." Esse dran1a pesso .11 nao saiu de um melodrama italiano. 
Ele representa o destino de urna iac;a: cngajado na "civilizac;ao" por belas 
promessas, no momento de reatar para o solo firme das crigens, o índio 
apercebe-se de que as pontes foram cortadas. Julgavam-se ric-0s e -
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por que n~o ? - mima~os por s~us dei:ses: . . ~ veem-se mais pobte~ ~ 
desamparados do que nunca. Corno Ada<J depo1s do pecado, eles desco
b re1n urna nudez de que ja1nais se tinham apercebido; mas, aqui, o peca?t0 
é o dos out ros. Coaraci acredita va f alar, mas f altava-lhe o verbo e pre
cisou de um mes inteiro de sofrimento para descobri-lo . Com seus irmaos 
de ra~a, ele constituí un1 espelho no qual o branco nao se atreve a olhar. 

·Percebe-se a que ponto, apesar de un1a pré-história de sofrimento, 
o negro africano é um privilegiado que, ao sair do túnel da coloniza~áo, 
pode reunir f or~as para reivindicar urna autonomia cultural, urna fisiono
mia própria e urna pcrsonalidade presente no mundo autal. O ameríndio 
morrerá - bem cedo - cerno um ser menor, seu arco e suas flechas na 
mao, como o urso de pelúcia nos bra~os da crian~a que dorme; ele mor
rerá, mal desperto para a H istória, simultaneamente nu (para nós) e 
pintado (isto é, civilizado, para ele), o arco-íris das plumas de sua tribo 
cingindo-lhe a fronte; santo no mundo dos valores afirmados de boca 
etn boca pelo Ocidente d~voto, herói e mártir no dos valores realmente 
vividos . Paz eterna para as suas cinzas. Talvez fosse humano desejar 
que a sua agonía nao seja longa, o que conviria a muita gente; aos outros, 
a arqueologia e a poesía. 

*** 

A entrevista que transcrevemos, ao tern1inar, foi concedida en1 1975 
por um funcionário da FUNAI, sob o nome ficticio de Pauto, ao Padre 
·Antonio Iasi, men1br.o do CU•..fl. 

(Esse diálogo foi reproduzido no Boletim mimeografado do CIMI, 
n~ IV-21, de junho de 1975, Brasília.) 

Pe. Iasi : - N ao lhe parece, Paulo, que urna palavra-chave na política 
in.digenista é integra~ao e como entender isso é ponto de capital impor
tanóa p ara planejar a a~ao indigenista? 

PAULO: - Essa é realmente utna questao importante e deve ser tratada 
com bastante aten\áo por parte dos indigenistas . 

Pe. Jasi: - Ao que parece, integrar o índio significa, para a política 
oficial, lanc;á-lo na corrida competitiva de eficiencia, priodu~ao e consumo. 
Q u1l seria o lugar para os grupos primitivos nessa carreira. . . Se é qua 
há lugar para eles? 

' PAULO : - Em primeiro lugar, o progresso pelo progresso -. o homem 
como simples meio - sacrifica todos os valores humanos. ~rram-se ter· 
mos como desenvolvimento, integra~ao, que se tornam bandeuas do pro
gresso. 

P.e. Ja:Si: - Nao julga Voce que, ainda quando o índio conseguisse urna 
6tima col·ocac:;ao na corrida do progresso, ele estaria correndo para a auto
destrui~ao, para o aniquilamento como pessoa e como povo? 
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PAULO: - O resultado nao pode ser outro senao a desmoraliza~ao c. a 
inversa o de valores. Com<? esse processo está-se dando em toda a nossá 
sociedade, reflete, naturalmente, sobre a comunidade indígena, que, infe
lizmente, está voltada para as maravilhas da nossa "civilizac:;ao". Já mor
deran1 a isca ! 

Pe . Ja.si: - Entao a corrida deve ser em sentido inverso e será preciso 
falar nao de integra~ao mas de reintegra~ao, de retorno aos valores au
tentioos que vao desaparecendo, nao é isso? 

PAULO: - Realmente, cabe in verter esse processo a través de urna valo
riza~ao da cultura indígena, da sua simplicidade de vida, respeitar, . enfim, 
a n1aneira de viver do índio, através de um trabalho de integrac:;ao com 
o índio na sua manei ra de viver, despertando ncle uma visao crítica da 
sociedade "civilizada". E preciso, principalmente, aprender con1 o índio 
a maneira simples de vi ver, redescobrindo o humano, que j á perdemos. 

Pe. la.Ji: - Nao acha que o desenvolví mento que se eleve buscar é o da 
pessoa em sua dimensao social e nao o da tecnologia, da renda bruta, 
da peti~ao e de tudo o mais que uma 1nentalidade capitalista pode 
imaginar? . ~ 

PAULO : - Um real interesse nesse sentido dará ao índi.o confian\a em 
afirmar os seus valores, que, infelizmente, estao perdendo, devido ao 
desprezo que estes encontram em nosso meio. 

Pe. Iasi: - Cre Voce que essas idéias encontram receptividade na 
FUNAI? Em caso positivo, em que camada (técnico do indigenismo, 
chef es de departamentos, delegados regionais) ? 

PAULO : - Julgo que sün, entre os técnicos do indigenismo que conhe· 
~o. Realmente, conhe~o pouca gente da FUNAI, porque tenho ficado o 
tempo todo no mato, n1as já encontrei até un1 tnédico verdadeiran1ente 
interessado no problema indígena. 

Pe. Iasi: - A seu ver, qual seria a melhor maneira de divulgar essas 
idéias na área apontada por V oce? 

PAULO: - Crcio que visitas e também comunica~óes por escrito, princi
palmente alguma divulgac:;ao da matéria, que tratasse do assunto, inclu
sive com participa~ao . . . ia dizer do nosso pessoal, mas 1sso nos está 
proibido. 

Pe . Iasi: - A gera~ao nova, mais angustiada com o p roblema, tem possi
bilidades de diálogo? Com quem? 

PAULO : - A nao ser em encontros ocasionais, em viagens ou f érias. 
Fora disso, vivemos todos isolados em nossas áreas. Vez por outra, urna 
correspondencia. Nao existem encontros de t~cnicos indigenistas, nem 
mesmo rcgionais, para troca de experiencias. 
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