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cueil des Cours, de que entao se fez urna separata de 
;300 exemplares de edi9ao f ora do mercado. A presente 
edifáo, consideravelmente aumentada, é fe ita com au ... 
toriza9áo do ilustre Sr. Dr. Nicolas Politis, atual pre-
sidente do Curatorium. 
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. • 1 ' 
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~ .. " 

CAPITULO 'll 

A MISBRIA INDIANA. 50 

Sefáo primeira - Em Nova Inglaterra 

1 . Díversidade das condi~oes do selvagem ao norte e ao 
continente. 2. Ao norte semente em 1606 foram dadai 



8 OS S.ELVAGENS AMERICANOS PERANTE O DrREITO 

as primeiras concessoes de estabelecimentos . A Colonia Virgi.. . 
nia. 3. Selvageria e bar baria --- Distinc;oes. 4. Organizac;~o 

rudimentar das nac;óes indígenas, seus costumes de algum modo 
jurídico. 5. As primeíras violencias . A causa foi a ocupac;ao 
das terras dos indios. 6. P rimeiras leis de perseguic;áo. 7. A 
proíbic;ao de casamentos entre saxoes e í;idios. 8. A situac;ao 
no momento da independencia dos E stados Unidos. 

Se~áo $egunda - Na América espanhola. 

9. Os regimens da encomienda. e do repartimiento favor~ ... 
cendo a escravisac;ao do índio. . 10. O Dominicano Antonio 
de Montesinos - Conseqüencias de sua atitude em favor dos 
selva ge.ns . 11. O Padre Bartolomeu de Las Casas, o apóstolo 
dos Indios. Sua ac;ao em benefício da liberdade dos índios. 12. ' 
A intervenc;áo de Francisco de Vitória. 13. Suas teorias - A 
dehnic;áo do Direito Internacional . O Díreito Internacional e a 
descoberta da América. 14. As atividades francesas na costa , ' 

brasileira, 15. O espirito das le~s espanholas e as conseqüencias 
de sua má aplicac;áo. 15. A. ,__ A situac;áo dos indígené:'\s no 
fim do regimen colonial. Salário mínimo ..- Oito horas de tra .. 
balho. 

Se~áo terceira - No Brasil 

16. As primeiras recomenda<;óes do governo em favor dos 
indígenas. 17 . A imprecisáo e as frequentes modificac;óes dos 
dispositivos" legais. 18. A chegada dos Jesuitas ( 1550), a sua 
atividade defensiva. 19 . Os padres Manuel da Nóbreg~ e José 
Anchieta. 20. O Padre Antonio Vieira - · Situac;áo geral ao 
tempo de sua interven<;áo . 21. Trac;os de sua vida ( 1608~1697) 
22 . A a<;áo enérgica do Padre Vieira e a aceptuac;áo das ati· 
vidades dos Padres da Companhia. 23. A predominancia do~ 
interesses dos colonos e a expulsáo de Vieira e de seus confra .. 
des do Brasil - 1661. 24. O advento do Marques de Pombal 
- Nova orientac;áo a partir de 1755 . 25. Os Jesuitas. afasta.
dos dos negócios indianos. agem contra a a<;ao governamental. 

fNDIC! 9 

26. Medidas coercitivas de Pombal que chegam a extin<;~o da 
Ordem em Portugal e Colonias e expulsáo dos Jesuitas do Bra
sil ( 1759) . 27. Golpe de vista geral sobre a ac;ao dos Jesuitas 
em relac;ao ao.s índios do Brasil . 27. A . - Urna página de 
Cecílio }3áez sobre a situac;ao dos índios sob as Missóes do Pa
raguai. 28. Os noves regulamentos de 1756 ,_.. Relativa de.-
fesa governamental. 29. · A ~ondic;áo de menor reconhecida ao 
indio ( 1798) . 30. Mudan<;a de atitude - Novas perseguic;óes e 
guerras autorisadas contra certas tribus. 

CAPITULO 111 

OS ESTADOS AMERICANOS E AS NA<;óES 
ABORIGENES. 114 

Se9áo Primeira - Os Estados Unidos da América. 

1 . A situac;ao no momento da independencia. 2 . Os a cor .. 
dos coro os indios se faziam por meio de tratados . 3 . Dissen· 
sóes freqen,tes .entre os Estados e as N ac;óes indíg~nas . 4. Es· 
boc;o da situac;áo legal dos indios. 5. A disputa entre a Uniáo ' 
e os E stados quanto a soberanía sobre os índios e suas terras. 
6. A nac;áo queroquense versus o Estado de Geórgia perante 
a Suprema Corte , dos Estados Unidos. 7 . Lenta absorc;ao dos 
territótios índios. 8. Organiza~~io dos negócios 'inaígen'as. 9. 
Situac;ao atual dos índios no ponto de vista jurídico. 1 O. A 
nacionalidade dos Indios . 11 . A legislac;ao especi.al relativa aos 
indios. 12 . Conclusao. 

Se9áo segunda - Estados de orígem espanhola 

13. A situac;áo no momento da independencia dos Estados 
de origem espanhola (a partir de 181 O) . 14. Na República 
Argentina ,_.. As expedic;oes ao deserto: 15. "No Chile. 16. 
No Paraguai, como na generalidade dos Estados americanos. 
17. Caso especial da Colombia. 18. O regime do trabalho 
forc;ado para libertac;ao das dividas dos fornecedores . 19. Con..
clu~o. 

• 

• 



1 Q OS SEL VAGE.NS AMERICANOS PERANTE O DJRE.ITO 

Se~áo Terceira - O Brasil 

20. A situac;ao no momento da Independencia ( 1822) 
Ac;ao de José Bonifacio na Constituinte. 21. Nova orientac;:io 
das leis. 22. Regime territorial. 23. Ineficácia das disposi· 
<;óes governamentais ·tomadas a favor dos indios. 24. O que 
a República fez pelos índios ___, Projetos e idéias da Igreja Po.
sitivista. 25. A~ ~isposic;oes do Código Civil (l917). 26. A 
organizac;áo do servic;o de protec;áo aos indios ( 191 O) . 27. A 
leí de 27 de Junho de · 1928. · Suas princiJ;>ais disposi<;óes. 28. 
Suas P!incipais qi5posic;óes , em matéria peqal .. 29; A inteligen· 
cia dos indios. ,'30 .' Causas de seu desaparecimento. 31. A Ci~ 

versidade _do problema ' no México e no Peru. 32 · ~ A comple"' · 
xidade do problema no Brasil. 33 . A descoberta em 1907 de 
uroa tribtJ. em plena idade da pedra. 34 . O chamamento dos 
indios a civilizac;ao responde a um interesse nacional e se traduz 
num benefício para eles? 

L 

APENDICES 

Decreto Legislativo n.º 5. 484 de 27 de julho de 1928, 
regula a situac;áo dos indios no Brasil. 179 

·t5 de qe 
1S8 

3.º 

Sumula da Legislac;ao Brasileira sobre índios. 190. 

OS SELVAGENS AMERICANOS 
PERANTE. O DIREITO 

\ 



.. 
CAPITULO 1 

, 

A POSic;.AO HISTóRICA DO 
PROBLEMA 

, 

INTRODU<;.AO 

1 . A ciencia >Oficial proclama que Cristóvao Co,.. 
lombo, em 1492, descobriu a América; com efeito foi 
ele quem primeiro tocou nas ilhas de Cuba e de Porto 
Rico, o primeiro que desembarcou na de Sao Domingos 
de hoje, a que deu o nome de Espanhola, e pouco de,.. 
pois verificou ser pelos indígenas chamada de H aiti. 
Do mesmo modo está estabelecido que Pedro Alvares 
Cabra! aportou em 1500 as costas do Brasil . Entre
tanto, parece demonstrado que nem um, nem outro fez 
tais descobertas deliberadamente . 

Colombo, imbuido das idéias de Toscanéli, o gran,.. 
de cosmógrafo de seu tempo, que defendía o princípio 
de que todas as partes do mundo. conhecidas estariam 
cercadas dágua, nao esperava, atravessando o oceano, 
chegar a um mundo novo . Sua perspectiva era ·encon,.. " 
trar nos mares o caminho d.o Or*ente pelo Ocidente; 
ele acreditava mesmo que essas terras, a que aportou 
e de que tomou posse, faziam parte da índia . Por isso, 
o nome de "indios'', que se generalizou para os habi,.. 
tan tes primitivos da América, f oi por ele dado aos abo,.. 
rígenes . Posteriormente, sem dúvida, Colombo em,.. 
preendeu outras viagens que o deveriam ter conduzido 
ao continente, a Terra Firme, como entao se dizia; mas 

.. 
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morreu sem ter compreendido a extensáo de seu des,.
cobrimento, e sem imaginar que as regióes em que éle 
pisava constituíam apenas o limiar de todo um mundo. 
A propósito, SOPHUS RUGE, o eminente e autorizado bió
grafo de Colombo, observa, espirituosamente, que, se 
houvesse ele ouvido alguém chamá--lo de descobridor 
da América1 - teria, na sua lealdade, protestado com 
toda a energia. 

O mesmo se observa quanto a Cabral. Desde , 
alguns anos, vem--se manifestando em Portugal um 
gran~e moyimento tendente a demons~rar que sua via .... 
gem foi empreendida com ·inten<;ao de descobrir terras 
novas . Nao nos cabe aqui qprofundar ésse controver
tido problema . T enhamos1 por certo, ao menos, que 
Cabra! se dirigia para a índia para aí fundar a f eito
ria de Calecute. Era o objeto ofícial da expedi<;áo. 
Pela a<;ao dos ventes, por mero acaso, ou por urna re-

. solu<;áo bem assentada, o certo é que sua esquadra 
seguiu na dire<;áo sudoeste, de modo que tocou na 
costa do Brasil, acreditando ter encontrado urna ilha, 
a que chamou Vera Cruz. Por equeles tempos pensa..
va-se, de um modo geral, que todas as terras escon ... 
didas ainda pela bruma do mar ou perdidas no misté..
rio dos oc e ano nao podiam ser senáo ilhas . E o feliz 
capitáo, tendo aportado ao Brasi,l, onde se demorou 
u.r.na semana, enviou aq. Rei de Portugal um mens~,... 
geiro pa,ra , dar..-lhe parte da descoberta . .famosa, · depois 
do que prosseguiu na viagepi pc;tra execu~ao das ordens 
que trouxera . 

2 . E ocorreu que as na<;óes europe1as, quando 
descobriram e vieram ocupar as· novas terras, as acha-
ram habitadas por numerosas popula<;óes indígenas. 

Assim é que essas descobertas, ao mesmo tempo 
que abriam ao comércio humano um enorme território 
com possibilidades incomensuráveis, surpreendiam, na 
ignorancia de urna vida retirada, grandes na~óes re--

' 
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tardatárias que deveriam ser generosamente levadas 
a civiliza~áo européia. O aspecto internacional do pro-
blema, contudo, nao foi, desde ·Iogo, previsto nem en,... 
carado pelos ?Utores dessas descobertas . E, no entre.
tanto, a descoberta se traduzia em por as na<;óes eu..
ropéias em contato com os numerosos e diversos povos 
que, se tinham [i~~o até entáo estra~_§ ~o __ m4filtg 
civiJizáao, possuíam territórios proprios e viviam $Oh 

um reg1me cujo descobriao.r náo odia nem <:onhecer 

:::: ~:~~~~~~~¡::u:~i~r::~!~~~!:~:~~~ª~e;:~~¡~~H 
das se rea!izaram sem que se fizessem inlervir os prin,...~ 
c1p1os de direito int~rnacional. -

E' verdade que esses princípios eram, entáo, mais 
que rudimentares, acreditando .... se os Papas investidos 
de autoridade suficiente para adjudicar aos Estados 
já existentes a soberanía sobre as novas terras, des..
cobertas ou a descobrir, repartindo-se entre eles se ... 
gundo urna propor<;áo detern1inada, como ~ havia feíto 
Alexandre V I, em favor de Portugal e Espanha. 

O Rei de Castela, por decreto de 14 de setembro 
de 1519, pelo qu al declarou as indias, parte do Novo ... 
Mundo, incorporada a sua Corca, atribuiu .... se os títu .... 
los de "Senhor das indias ocidentais, Ilhas ~ Terra 
Firme do oceano, descobertas e a de~cobrü.\ por doa,.,, · 
~áo da ¡Santa Sé,' apost§lica ' e outrós títulos Justd's . e 
legitimos'.'. · : , i· .'. . • · . • 

Registremos que este g irej,to, provinS:\o da· §i'll¡t~ri-
j,~de .. dos EªEªS; considerado no · conceito .geral comó 
tendo jurisdi<;áo espiritual. em todo o mundo, o que, 
desde 1090 se compreende, apenas se podia referir aos 
Estados sujeitos a Igreja Romana, sendo certo, entre,. 
tanto, que a Inglaterra, país for-a dessa sujei<;áo, se ar .. 
rogava, do mesmo modo e por autoridade própria, so,,. 
berania sobre os territórios americanos do norte, pela 
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razao de que os ingleses primeiro que outros, haviaI? 
ali aportado . Nao está provado, entretanto, a verac1t"' 
dade de tal circunstancia . Parece averiguado, ao con'"' 
t rário, que navegantes castelhanos e escandinavos te ... 
riam chegado até lá em séculas anteriores. E ' certo, 
porém, que foram os ingleses que, antes que outros, 
ali se estabeleceram e puseram aquelas terras em con..
tato com a Europa . · 

E' incontestável, portanto, que as circunstancias e 
o tempo tem consagrado o principio de que a simples 
descoberta e ocupac;áo, l;Ilesmo simbólica, criavam o 
jus inventiones e constituíam título válido de sobera ... 
n ía sobre terras até entáo nao conhecidas do mundo 
civilizado. E , por descoberta, en tendia..-se o encentro 
de urna terra e a comunicac;ao da descoberta feita em 
nome do soberano do descobridor . 

Notemos, entretanto, que, mesmo em Espanha, a 
beneficiada, divergencias se avolumaram a respeito des..
tes princípios . E ' assim que urna longa e arden te po,.. 
lemica .se· levantou, n ó próprio séculq. das descobertas, 
'entre os teólogos e os juri3tas castelhanos, a respeito 
da natureza dos direitos que a descoberta outorgava..?.. 
corca., 
• JUAN DE SOLORZANO PEREYRA ( 1 ) ocupa.-se de tal 
asunto, e foi ele, sem dúvida, entre os escritores e ho ... 
mens de E stado de seu tempo, aquele que apresentou, 
de maneira mais completa e com o mais amplo idea ... 
lismo, ttido o que se referia a descoberta de novas ter..
ras e as relac;oes dos ocupantes com o indígena. Em 
sua Política l ndiana, livro que é uma síntese bastante 
extensa de sua obra fundamental, D e lndiarum Jure 
Disputationes: Sive de Justa lndiarum Occidentalium 

( 1) N asceu na E spanha na segunda metade do século XVI. 
Em 1609 era magistrado em Lima, Peru, onde, em 1629, escre
Veu sua obra .....- A Política Indiana .- que terminou em 1646 e 
foi publicada em 1648. 
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inquisitione. - fez es se f amaso cronista o histórico 
dessas díscussoes ( 2) nas quais interveio FRANCISCO DE 
VITÓRIA, o célebre professor de Salamanca, para quem 
"se ·reivindica. a tualmente, nada menos do que a glória 
de haver sido o ins2ir9dor de Grotius e_ o [yn.s!ad_g.L?<l 
direito internac1ona1 em a sua concep~ao hodierna. ( 3) 

... Esse teólogo dominicano, numa série de estudos 
que denominava R eleciones, apreciou a questáo das 
descobertas nas novas terras no seu aspecto político e 
suas conseqüencias quanto aos direitos que delas podem 
ocorrer aos descobridores quando se as encontravarn 
habitadas . Nesses estudos chegou V tiória, com grande 
independencia de espírito, á nao reconhes_.er no ocupan ... 
te, salvo casos excepcionais, nao só 2 direito de escra ..... -

'Vizar o selvagem, bem como no PaEa o direit? de ou..
torgar, de modo absoluto, soberani? _a qualq~ Es
tado . 
.---- Segundo VITÓRIA, e Seu modo de ver divergía da 
opiniao dos teólogos da época, era fara de dúvida que, 
se I esus nao . exercia o poder temporal, tal poder de 
!ño~o' 'a lgum podía ser a tribuído ao Pap~, que n~o era 
senáo seu vigário na terra . Essa autondade nao lhe 
podía advir senao do direito natutal, do direito divino 

(2) O professor a rgentino RICARDO LEVENE, em sua In~ 
trodu9áo a História do Direito Indiano (E ditor Valerio Abe~ 
ledo, Buenos Aires1 1924), faz minuciosas referenc~as a essas fa~ ,, 
mosas discussoes . E ' preciso observar que, na terminología es~ 
panhola. a expressao ,......., direito indiano ,......., nao se refere a pessoa · . 
nem as na~5es dos f nclios, mas ao território das Indias, nome que 
era dado as possessoes espanholas na América . A elas se refe
riam as Leyes de Indias promulgada na I\lletrópole . 

( 3) Registre~se desde já, o que se desenvolverá mais tarde, 
que o ilustre historiador e diplomata argentino ROBERTO LEVIL~ 
LIER, em seu livro sobre Don Francisco de T oledo, Supremo 
O rganizador del Peru (Esparia Calpe, S. A . Madrid, 1935) 
analisa longa e profkuamente estas matérias, ~azendo un:a. ~pre~ 
cia~ao minuciosa das Releciones do freí Francisco de V1tona . 
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ou do direito humano; ora, ele nao a possuía por ne ... 
nhum desses títulos. O Senhor disse a Sáo Pedro: 
"Apascentai minhas ovelhas", o que mostra claramente 
que ele fazia alusao ªº domínio espiritual, nao ªº tem.
poral ( 4) . 

Igualmente obje~oes foram feitas no que diz res-
peito aos ingleses, quanto ao território chamado Nova 
Inglaterra ; e assinale--se, desde logo, que, ainda meio 
século depois que os direitos a que a Inglaterra se ar ... 
rogava nesses territórios houvessem sido Q;ans~eridos aos 
Estados Unidos pelo Tratadc,l de 1783, foram essas 
dúvidas renovadas, em famoso pleito levantado peraii ... 
te sua Corte Suprema, pela na~áo indígena dos Che-
rokees contra o Estado de Geórgia, interessante ma-
téria sobre a qual nos ocuparemos mais tarde ( 5) . 
D~ fa.to, nesse pleito, a na<;ao abotígine, pelo órgáo de .. 
seus advogados, dos maiores entáo dos Estados Uni ... 
dos, levantou a questáo da usurpa<;áo de seus domínios 
territoriais pela Coroa da Inglaterra. 

Ao tempo apropriado volverei a me ocupar destas 
interessante$ que$tóes, nao só no ponto de vista cas-
télhanó, c:1omo no brjtanico, se bem que. tais questóes 
nao sejam da natureza das que me proponho a exa ... 
minar no presente estudo, sendo certo, aliás, que elas 
abram aos pesquisadores urna interessante perspectiva. 
Meu objetivo é, tao sómente, surpreender as na<;óes 
il}.dígenas na sua existencia ignorada J?.O meio da flo-
resta americ.ana, perscrutar quanto possível as linhas 
gerais de sua vida; acompanha..-las no longo sofrimento 
que foi o resultado da ocupa<;ao européia que, privan
do..-as da liberdade, as arrastou a submissáo, a disper..
sao, ao extermínio; estudar, enfim, as fases de sua 

· existencia sqb o ponto de, vista legal e determinar a 

( 4) A pud LEVENE, cit. págs. 57 . 

( 5) Vide, adiante, C apítulo III, n. 0 6. 
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situa<;áo ~rídica dos sobreviventes, no quadro dos di ... 
terentes stados modernos que se foram constituindo 
em seu território. 

3. A esses povos retardatários encontrados nas 
diversas regjoes da América, era natural que· o deseo ... 
bridor devesse prestar toda a aten<;ao e benevolencia. 
E tal foi, desde logo, e em todos os tempos, a reco.
menda<;áo mais instante dos governos interessados. Tal 
recomendac;áo, porém, nao f oi respeitada. 

Nao fo~ com olhos _?migos e coro sentimentos fra-
ternais que' os primeir~s ocupantes déli América enca.:i 
raram e trataram os donos originários do solo. Pelo 
modo por que as coisas se passaram, nao se pode con-
siderar a descoberta como um acaso providencial Ie.
vando .as popula<;oes indígenas, separadas do mundo 
c~vili~adoi a revelac;áo. do progresso ht,tmano e a ·pta.- , 
siao de participar dele . Náo! A Europa chegou ·com 
a inten<;áo de dominar . Se bem tenha encontrado essas 
terras ocupadas, considerou-as, logo que descobertas, 
terras e gentes, como propriedade sua. E a descoberta 
foi a conquista. E mais ainda. Por , toda a parte onde 

. ,o conquistador nao encontrava, desde sua chegada, ,...._;· · 
como Iia Ilha Espanhola onde desembarcou Col~mbo, 
como no México e no Peru - o ouro que feria imediata
~ente seu olhar, a pessoa _?o i!_ldíg~~?_ Joi ~ _J?ri~~r~ 
n u e za ue se of ereceu a avidez Cfe sua cobi<;a . 

or outro a o a ipóte§et é!lventa a an eno.rmente 
a descoberta~ da e~istencia problemát~ca, ' do ~6:r;nem 
nessas terras, que certos visíonários e 'certos iluminados 
tinham adivinhado adormecidas sob a bruma dos ho .. 
rizontes longínquos, já havia excitado a intransigencia 
do sentimento religioso, baseado na tradic;áo bíblica, e 
afligido, ,em conseqüenc~a, ' a vida de Col9mb,o,. na sua 
Juta obstinada para a obtenc;ao dos recursos indlsperi,.. 
sáveis a realiza<;ao de seu sonho genial . Colombo afir.
mava que a descoberta de novas terras forneceria a 
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domina~áo do povo conquistador um f ormidável con,... 
tingente de noves povos . Essa afirma~áo foi recebida 
como urna heresia . Ela opunha .... se a paternidad e ex,... 
elusiva que se atribuía oficialmente a Adao. Se os 
filhos de Noé, seus descendentes, dizia .... se, os únicos 
exemplares do genero humano que haviam escapado 
ao dilúvio, nao tinham povoado senáo as terras entao 
c,:onhecidas da Europa, Ásia e África, nao se podia ad~ 
mitir que existissem homens em regióes que só muito 
mais tarde f oram deseo bertas. 

E muitos dos que tomaram parte néssas polemi..: 
cas nao eram hotnens de medíocre autoridade. O ilus.
tre JUAN DE SOLORZANO,, já mencionado, se ocupa, em 
todo um capítulo de sua Política Indiana, em resumir 
as opinioes contraditórias sobre esse problema ínter ' 
ressante. 

A verdade, entretanto, foi que essas terras, que se 
descobriam, isoladas urna das outras, se encontravam 
superabundantemente povoadas por seres os quais, em 
Iace de seus caracteres físicos, náo se podia deixar de 
considerar como fazendo parte do genero humano. Suce .... 
dia, mesmo, que em certas regióes nao se podía conside'"'. 
rar esses povos como rebaixados ao nível inferior da sel ... 
vajaria, pois eles apresentavan1, em seu conjunto, o as ... 
pecto de urna sociedade até certo ponto organizada. 
Assim foi no Mé4ico e na regiao dos Andes. 

, Os represent~tes da lgreja, diante . desse fato 
inc;liscut.ível, mudar aro de atitude. Que 9s habitantes 
desses noves mundos fóssetn, como os europeus, filhos 
de Adao, nao se podía duvidar; o que era preciso é 
que essa ascendencia, que eles ignoravam, lhes fósse 
solenemente revelada e imposta. Recorreu--se, para atin ... 
gir a esse fim, aos expedientes os mais bizarros. Que 
seja suficiente relembrar aqui a famosa proclamac;ao 
que, segundo antigos cronistas, foi em 1509, afixada, 
nas Antilhas, e que o indiano, nativo e iletrado, sem 

. ' 

• 
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saber o que significava, olhava desconfiado e receoso. 
Ela dizia assim: "Eu, Alphonso de Ojeda, servidor dos 
mais altos e poderosos reis de Leon, conquistadores de 
na~óes bárbaras, seu emissário e general, vos . notif¡~o 
e declaro, da maneira a mais formal, gue Deus . N os so 
Senhor, que é único e eterno, criou o céu e a terra, uiñ 

. homem e urna mulher, dos quais, vós e eu e todos os 
EOVOS que existem e que existirao sobre a terra, . des: 
e en demos. ._ 

Entretanto, se o predomínio do sentimento religi9 .. 
so nao podia, no espírito do conquistador, excluir da 
comunhao tradicional do genero humano o indígena 
do Novo Mundo, fato que dever:ia, lógicamente, obri ... 
gá-lo a encarar esse indígena como um irmáo, a tratá ... 
lo como tal e a respeitar~lhe a personalidade, as exi
gencias dos sentimentos interesseiros e egoísticos os 
impeliram a reduzir a escravidáo esse irmáo que cir
cunstancias imprevistas lhe puseram as máos, vindo 
mesmo a maltratá .... }o desde que manifestaram os pri,... 
meiros movimentos legítimos de resistencia e de defesa. 

A história do que se chama a conquista das terras 
e dos indígenas do vasto continente, que, segundo a 
carta do piloto Américo V espúcio, escrita de Lisboa 
em 1503 a Lorenzo de Médicis, "N ovum mundum apel .... 
lare licet", é urna longa enumerac;ao. de atos de barba ... 
rismo ~ de crueldade. 

4 . Alias, esse Novo Mundo eta, como assinala,... · 
rnos já, muitó mais vasto 'que seu deseobrldor havia 
acreditado; nao era constituído poi: simples ilqas como 
a princípio se petlsou; e sim todo um continente que 
se estendia do norte ao sul, dum pólo ao outro, e ofe,.. 
recia, de urna parte e de outra, costas imensas aos 
oceanos de todas as latitudes. O que há a lamentar é 
que a _história da ocuoa~ao dessas terras, ue, ouco 
a pouco, e um e e outro aao se iam escortinan o, 
Ioi trágica e dolorosa, tanto na N ova Espanha, como 

I 
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na Califórnia; nas alturas dos Andes, como sobre o }¡,.. 
toral do Atlantico e na sua ;vastíssima e profunda hin..
te,rlandia. , .,, 

A veracidade des tes fa tos nao pode ser contesta.-' 
da, pela pluralidade das testemunhas. Setl dúvida, em 
muitas das narrativas que foram publicadas há exage
ra<;;5es e mesmo inverdades, mas é certo também que 
diversos livros tem sido publicados, merecendo a con ... 
sagra<;;ao pública, nos quais se procura justificar toda 
a espécie de maus t~atos infligidos pelos, civilizadores 
da América aos selvagens que reprovavam a atitude 
desses perversos que ousavam se . revoltar contra os 
que lhe vieram trazer a civiliza~ao. 

Os descobridores e os colonos sax5es, na parte 
norte do continente; nao se portaram de maneira mais 
humana que a dos latinos em rela<;;ao aos indígenas que 
encontraram. 

Outra coisa nao se pode · dizer quanto a conquistq 
do Bra.sil~. P.aís selvfi9em e 

1 

deseonhe~ido: onde do mes ... 
m9 modo . se justifücavam os ataques . e as perseg'ui~5es, 
pela necessidade de exercer represálias contra a atitu .... 
de agressiva dos indios, que, aliás, tinham visto per .... 
turbada a vida pacífica que até entao levavam, sendo 
despojados da terra que lhes pertencia. 

E foi desde os primeiros tempos que nessa parte 
do novo mundo se agiu desta maneira; pois GANDAVO, 

~ p:i:rie~~Q cronista pottugues que se ocupot1 .. destas 
materias,· no seu. J' ratC1;do da T erra do Brasit, escrito 
antes de 1570, se bem que só publicado em 1'826, a 
respeito exprime..-se aa segu1nte maneira: 'Havia muitos 
destes índios sobre a costa nao longe das capitanías; 
todo o país; enfim, estava cheio quando os portugue ... 
ses come<;;aram a povoá .... lo; mas porque estes mesmos 
índ1os se sublevaram contra eles e lhes fizeram muitas 
trai<;;oes, os governadores e capitaes do país os destruí .. 
ram póuco .a pouco e mataram muitos; outros fugiram 

' 
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para o int~rior e assim a costa ficou. despovoada ao 
. longo das capitanias ( 6) . 

5. Antes de prosseguir, convém assinalar que os 
primeiros contatos do índio americano coro o europeu, 
fizeram surgir, pela natureza de seu caráter, pelo des ... 
conhecimento do pecado e pela simplicidade de sua 
vida, a possibilidade ,da existencia do que se chamou o 
bo¡¡i selvagem. E a respeito dessa hipótese grandes Pº"" 
lemicas surgiram, cheias de maior interesse, cuja sú .. 
mula se encontrar~ na instrutiva leitura do Hvró "O 
índ~o Brasil.~ito e k Rev;~Jus~o I:~~nce~.a", de Afonso 
Arinos de Melo Franco. · 

SE<;AO ÚNICA 

O DI,REITO l?RIMITIVO DOS SEL VAGENS 

6. A frota com a qual Pedro Alvares Cabral, 
naveg,ando para a índia, encontrou as ·j terras do Brasil, 
trazia, na 

1 
qu{:llic,i~4e de secretário . da f eit<?ria ,que . i~. · 

fundar em Calec~te, Pedro Vaz ;de Caminha, que, dado 
ao prazer de escrever, enviou longa missiva ao Rei D. 
Manuel, em data de 1 de maio do ano de 1500, na 
qual fez urna rela<;;ao detalhada do acontecimento e 
forneceu as primeiras informa~oes sobre os índios do 
litoral, assinalando em favor e.eles . que nao haviam roa ... 
nifestado nenhuma hostilidade contra os portugueses 
quando estes. desempa~cararp ,e ' ert~r~ el.es passara:tll " 
urna se:o:iana. · , · ' · . · · · · · ' ,. . 

' 

{ 6) Pedro Magalh~es, di to Gandavo por ser filho de Gand; 
nao se sabe em que ano esteve no Brasil, senda pouco conhe
cidas as circunstancias de sua vida. Ble escreveu duas obras: 
- Tratado da Terra do Brasil, que foi impressa semente em 
1826, aos cuidados da Academia Real de Ciencias de Lisboa, e 
..- H istória da Província d-0 Brasil a que vulgarmente chama"' 
mos ...- Brasil, impressa em Lisboa ero 1876. A Academia Bra"' 
sileira fez dessas duas obras urna nova edi<;áo em 1924, eni su;;i 
cole<;ao de .:- Clássicos /3rasileirps. 
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"
1nsses índios", informa Caminha, "parecem gente 

de urna tal inocencia que, se se pudesse entender -sua 
f ala e eles a dos portugueses, seriam cristaos, visto que 
nao tem nem entendem cren<;a algunia, \Segundo as a~a
rencias ( 7) " . 

Apoiando-se sobre os elementos dessa carta e ou
tros que advieram dos companheiros de Cabral e de 
documentos que sobrevieram desde logo, o ilustre so
ciólogo e historiador portugues oLIVEI RA MARTINS, pode 
fazer um interessante resumo da primeira J impressao 
que ao espírito e aos olhos dos europeus produziu o 
país novo e seus habitantes : "Os homens", diz ele, 
"sao fulos de cor, tem corredio e cabelo, negro e com-
prido; nao tem barba, e ainda algum pelo que pelo 
corpo lhes aponta, com pin<;as o arrepelam. Letras ne
nhumas conhecem, nenhuma religiao cultivam, nenhu-
~as l~i~ . ps ljg~tp., nem se. servem de alguns pesos 'e 
me·á:idas, nem ao ·governo de algum rei vivem sujejtos. 
Quando ' todavía entre eles se levantam guer.ras, ele ... 
gem um General que julgam por de todos o mais forte, 
e mais acérrimo em dar batalhas . Vulgarmente se nao 
cobrem com traje algum, sómente os que entre eles re
al~am por nobreza, se cingem de tecidos de pena de 
papagaio e de aves de outras cores ( 8) ". 

Tal foi a primeira impressao produzida pelo ha-
bitante das florestas que cobriam a terra que acabava 

, de ser descoberta por Cabral" V erificou--se <lepáis que, 
disseminados através da vasta extensao da terra des-
coberta, que, a princípio, foi tomada por urna ilha, a 

( 7) Segundo versao em língua moderna feí ta por D. CA~ 
l<OLINA MICHAELIS DE VASCONCELOS, publicada no segundo vo ... 
lume ,_, História. da C iviliza):áo Portuguesa no Brasil, págs. 86 
e seguintes. 

( 8) O Brasil e as ColOnias, págs . 128. 

' 
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ilha de V era Cruz, mais tarde de Santa Cruz, v1v1a 
urna infinidade de na~óes, de tribos, de bandos, de 
hordas, aproximadas, sem dúvida, pela comunhao de 
urna origem longínqua, com o manifesto parantesco de 
urna língua comum que chamavam de abanheém, e de 
costumes semelhantes, de um modo geral, mas profun-
damente diferenciados por particularidades de todo 
genero, que .geravam rivalidade e levaram a lutas san..
guinolentas . Basta notar que, só no ponto de vista lin-
güístico, índice eloqüente de afinidade racial, as dif e-
ren~as eram múltiplas e a variedade infinita . O padre 
ANTONIO VIEIRA refere que, só no território do Pará e 
Maranhao, verif icou a existencia de mais de cem idip ... 
mas; e GAMA, ñas suas M emórias Históricas da Pro
vincia de Pernambuco, pretende ter verificado 150 dia
letos falados na regiao ( 9), algarismo que o autorizado 
VON MARTIUS eleva a mais de 250 ( 1 o) . • 

No que concer.ne a língua <lestes aborígines, GAN-

DAVO, declarando 'ser ela una em toda a costa, observa 
que a falta das tres letras, o f, o l e. 9 r; é coisa digna 
de admira<;áo, ( diz ele, ingenuamente)"" pois <leste fato' 
se evidencia que os índios nao tem nem fé, nem lei, 

( 9) Apild PERDIGÁO MALH EIRO, A E scravid{io 110 Brasil, . 
2.ª parte, nota, págs. 3. ,_ Couro DE MAGALHABS a quem 
se deve o ·livro btasileiro mais ·completo sóbre n0~sos índiosj~ 
pu~licado sob o. título ,_, O Selvagem ,_, em 1876, no Rio de 
Janeiro, escreveu um ,_, Cuqo da Língua Geral pelo Método 
Oiendorf, coro que abre seu livro. Na preciosa colei;ao da Re ... 
vista do Instituto H istórico, encontram~se diversos estudos sóbre 
as línguas dos selvagens e vocabulários de algumas delas. 

( 10) Zur Etnographie Amerik'as Zumal Brasilicns, obra 
da qual o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em 26 de Ja .. 
neiro de 1901, publicou a tradu<;ao do Capitulo relativo a situa ... 
~ao jurídica dos selvagens no Brasil, tradu<;ao que é atribuída 
µ Capistrano de Abreu. 
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p~m r':i, e1 desta . maneira, vivem sem justic;a e duma 
maneira desordenada ( 11 ) ''. . 

7. Que os selva gens viveram sem f é, sem lei, 
sem reí, é, urna afirmac;áo que nao se poderá aceitar 
sem reservas. Devem ser considerados como rudimen
tos de Fé o pl~no primitivo e ,rudünentar· sobre o qual 
se passava sua existencia,. o receio supersticioso de 
certos elementos naturais como o raio e o trováo, urna 
certa significac;áo espiritual que atribuíam ao sol e a 
luz, o respeito ,que lhes jnspiravam os feiticeiros 
( pajés), que eles tinham por advinhos ·e mágicos . ' 

O mesmo se pode observar em relac;áo ao reí; sem 
dúvida nao tinham eles, fiem casa reinante, nem sobe
rano perruanente, li:vremente escolhi.d6. Mas, por pe
quena que fosse ·a tribo, possuía ela sempre, assim o 
afirmam todos os cronistas, um chefe, ao menos quando 
houvesse necessidade, particularmente em caso de 
guer;ra . . 

1 1 

' \ ' 1 

1~ste chefe, que eles chamavam morubixaba, era 
eleito e, como nos ensina ERNESTO GLAZON, numa in ... 
teressante memória sobre Les l nstitu.tions Primitives du 
Brésil · ( 12), era es.coU;lido por ~ suqs· qualid~d~s e for~a· 
física, entre as f amílias mais consideradas do grupo. 

( 11) Tratado da. Terra do Brasil, cit. págs. 39. A mesma 
observé;\c;ao é fe~ta na sua Hístória df{l Ptovírtcia de San~a Cruz, · • .. 
págs. 125, o que, de resto, só é verdade em parte, pois que no 
livro do famoso frade peruano ANTONIO Rurz DE MoNTOYA, de
nominado ,_ Arte y Tezoro, (Vocabulacio de la lengua Gua .. 
raní o mejor aun Tupí), na parte relativa as letras ,_ F - e -
L - se. le a men~áo-: "110 tienne", mas com a letra ,_ R -
registr1a um grande rifunero de · p'alavras. 

( 12) Parte do artigo relativo a palavra - Brésil - na 
Grande Enciclopédia - e do qual .uma separata foi mandada 
fazer pelo Sindicat Franco Btésilien pour l'Exposition Uni
verselle de Paris, 1889. 
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Das informac;oes reunidas nesse trabalho do sábio 
1nembro do Instituto de F ran<;a, que constitui a síntese 
das observac;oes que recolheu dos velhos cronistas fran
ceses e portugueses, tais como CARDIM e GANDAVO, YVRES 

o'EVREUX e CLAUDE o'ABBEVILLE .. e de outros ,estran
geiros que viajaram pelo Brasil e que estudaram e re ... 
gistraram em livros suas observac;oes, como VON MAR.

TIU S e WALLACE, e dos brasileiros que se ocuparam 
dessas quest5es importantes, como BATISTA CAETANO, 

COUTO, DE MAGAt.HAES e BA~BOSA . RODRIGUE:S, resulta 
que nao se pode contestar, de urna maneira absoluta, 
que as tribos, a seu modo, nao houvessem tido um reí. 

A mesma conclu$áo s.e chega. 110 que diz rest¡,eif~ , 
a lei. Com elementos de informa<;áo maiS abundantes, é 
preciso reconhecer que, nas relac;5es entre as tribos ou 
entre individuos da mesma tribo, ,_ os índios, se nijo 
c:bedeciam a rincí ios rí idos e im~eriosos , de d!re;it9, 
~u ordinavam-se. pelo __ m~rtos, a certos respeitos, a CO§."' 

turnes inveterados de natureza jurídis:a. '.E' o que nos 
mostra1n o mesmo GLAZON, na referida memória, e os 
juristas bras'ileiros que se ocupat,am "dQ as\lnto . e. entre

1 

eles, CLÓVIS BEVILÁQUA, num ensaib sobre as Ihstitut--· 
fÓes e Costumes Jurídicos dos Indígenas Brasileiros 
no tempo da Conquista ( 13); MARTINS JÚNIOR, em urna 
larga api-eciac;ao nas páginas t§o documentadas .de su~ 
I-listótia do' Direito Nacional ( 14); JOAO MENDES J~
NIOR, em notáv~is conferencias proferidas em Sao 

( 13) Memória que se encentra no livro - Criminologla 
e Direito - Edit. Fonseca Magalhaes, Babia, 1896, págs. 221. 

{ 14) Río de Janeiro, 1895, págs. 144 e seguintes. 

I 
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Paulo ( 15) e OLIVEIRA SOBRINHO, em diversos estudos 
( 16) . O grande poeta indianista GON<;ALVES DIAS 

ocupou- se também do asunto na excelente monografia 
que escreveu sob o título - O Brasil e a Oceanía ( 17). 

Da leitura desses estudos que se documentam nas 
cartas dos J esuítas, e principalmente nas obras de 

( 15) Os Indígenas no Brasil, seus direitos índividuais e 
polítiéos, Sao Paulo. 1912 . 

( 15 ... A) Devo, entretanto, registrar aqui que profundas d i
vergencias se tem suscitado a esse respeito . Foram os livros de 
freí Bartolomeu de Las Casas, {que permaneceu por muito.s 
anos nas Antilhas e nas terras da América Central, e foi afina! 
feito bispo de Chippa e proclamado Apóstolo das Indias"), que, 
publicados e traduzidos em diversas línguas, formaram a opi
niao universal sobre o modo por que os colonos, desrespeitando 
as humanitárias leis prescritas pela Metrópole, tratavam os in .. 
cligenas . 

Um movimento de descrédito se levanta hoje contra a ve
racidade das informac;0es do frade e da gravidade dessa cam ... 
panha se pode avaliar lendo o que a respeito escreveu o his# 
toriador e diplomata argentino RoBERTO LEVILIER; nas páginas 
f¡¡ndamente documentadas do seu livro sobre - Don Francisco 
de 'J'oledo, Supremo O rganizador do Peru, vol. 1.0

, págs . 112 
e segs. 

(16) Os Selvícolas Brasileirós e a Legisla<;áo Pátria. O 
decreto legislativo n. 5 .181, de 1928, Pandectas Br&ileiras, 6.0 

volume, (Primeira parte), (l.º Semestre de 1929, págs. 121-
134) . Além <lestes estudos. a literatura jurídica brasileira possui 
ainda outros, entre os quais a cronferencia foita por INGLES DR 
SotísA, O Selvagem Peránte o Direito, no Instituto dos Advo~ 
gados em 1910, e a Memória de SousA PITANGA, sob o mesmo 
título, Revista do Instituto Histórico, tomo LXIII, l.ª parte, 
págs. 19 . E nao é preciso registrar que a opulenta Revista do 
Instituto . Histórico encerra, pri.rlcipalmente nos primeiros tomos 
de sua volumosa cole~ao, numerosos trabalhos sobre os selva~ 
gens brasileiros. ., 

(17) G.ot:l(;a.lves Días, o Brasil e a Oceanía, Revista do 
Instituto Histórico do Brasil, tomo XXX, 2.n parte. · Esta obra 
foi editada posteriormente, por H . Garnier, París, 

I 
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CLAUDE o' ABBEV1I;!:;E e YVRES o'EVREUX ( 18} 1 táo ricas 

Je inf orma~oes, ressalta claramente que, na vida social 
dos indígenas brasileiros, num grau mais ou menos ele
vado, segundo o estado mais ou menos retardatário e 
selvagem dsis tribos, existiam, sob u1na forma rudi ..... 
mentar, princípios gerais ou costumes, quanto ao modo 
pelo qual certas tribos declaravam gue:rras e tratav<:11n 
os prisioneiros de guerra; quantó ao hábito generaliza
do de convocar assembléias para resolver as quest6e.s 
de interesse comum; quanto ao esboc;;o do governo que 
exerda o morubboaba e o eonselho de andaos; qv.anto 
a aplicac;;ao de s~n<;6es penais, desde que a~ circunn ... 
tandas as exigiam e que geralmente correspondiarn a 
~ena de taliao, ' quanto a Pl~neira de comp.teen~er Ó$ 

everes de hospitalidade, e, no que diz respeito a fe,.. 
la<;6es de ordem privada de indivíduo a indivíduo; 
quanto ao reconhecin;iento .de uma propri~dade comum, 
mobiliaria e imobiliaria, quanto a observancia de certas 
práticas, a liás, que variavam completamente de tribo 
a tribo, no que concerne as relac;;óes do homem e da 
:mulher; a disciplina das rel?<;óes se;xuais, ~o¡a da u~iao 
regula!\ a maneira de tratar as viúvas e as crianc;as de 
um é de outro sexo. Depois desse conjunto de tradi .. 
c;;oes e costumes, nao se. Boderá ,, dizer que o.s ~. selyage:q,s 
nao ossuíssem, :mesmo em 'estado 2P. esEoc;o, un'l sisJ 

,t ema jurí icb; entretanto, como a existencia esses cos
tumes, de carater perfeitamente jurídico, no ponto , de 
vista da C!ivilizac;ao ociclental, a~silílalados" pek> dt~-ste.
munho acorde de observadores diferentes e autoriza,.¡ 
dos, nao se pode afirmar, de urna maneira peremptó
ria, que o selvagerq brasiJeiro, no s~u e~tado pdn;iitivo1 

nao houvesse tido leí. 

(18) Respectivamente: Histoire de la Mission des Per:es 
Capucins i¡ l'íle de M aragnon ét ferres circonvoisines, Pari.$1 
1614 e Voyage au Nord du Bresil faite durant les snnées de 
1613 et 1614, Leipzig e París, 1864. 
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8. No que di.l respeito a organiza<;ao da ' iamília, 
0 vocabulário indígena nos oferece elementos funda ... 
mentais. E' incontestável que os tupis devell_l ser con...
siderados,' entre os aborígines do Brasil, como a, na<;ao 
predominante . 

A língua tupi é chamada, como já observamos, 
língua .... geral. Seg.undo o ensinau1ento de VON. MA~,., 
TIUS: "Ela fói, por isso que era gera1mente dwsem1 .... 
nada 0 meio de comunica<;áo entre os europeus e os 
índio~." Utilizada de preferencia a outras e ,aperfei .... 
<;oada pelos missionários, era fa~ada _no Par!3-guai e no 
Brasil meridional, sob a den~m1n~c;ao de ling~ fa gu~ ... 
rani, dialeto mais puro e ma1s nco, e, no rtfsto <to 
Brasil, sob o nome de tupi O\l língua f?rasilei~f! ger:al. 

Da língua que se falava no Paraguai disse o 
erudito poliglota CECILIO BÁEZ, que era muito escass.a 
em termos que exprimissel!). idéias ab'stratas e senti .... 
mentos mas muito abundante de onomatopéias, as vozes 
sao em' geral curtas e agudas mas pela aglutina<;a~ se 
formam com elas palavras complexas ( sesquipe,.. 

' · ·dales) ( 19 ) . ·. 1 
, 

Pois bem, no tupi, como demonstram os glossá .... 
rios, existem palavras para designar o casamento 
( 111anda9aba, ) , e o ato de casar ( jeniomendar), e o 
sábio JOAO MENDES DE ALMEIDA (pai) demonstr_o~, 
na~ interessantes páginas de suas _Notas ?e~ealo.gz .... 
cas que essa Hngua possuía expre~soes para !ndicar ,t?,... 
dos os graus do parentesco, ~eja ~o lad~ PC:Lerno, seJ.ª 
do lado materno ( avós, pa1s, filhos, 1rmaos, sobri
nhos, tios, netos) e mesmo do parentesco por afini-

(19) Resumen de ta Histocia del Par:aguay, págs. 3. 

(20) Algumas Notas Genealógicas, L ivr:Q da Família ,(Por:~ 
tugal. Espanha, Flandres, Brabant'... Brasil, Sáo Paulo, M~ra,. 
nháo, dos séculas XVI e XVII, Sao Paulo, 1886 ) · 

' . 
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da de, o que é ainda mais significativo ( sogro, sogra, 
genro, nora) ; registrem.-se ainda as palavras que de .... 
signavam pessoa celibatária ( menda~areima) ou cas.:i
da ( mendafara) , o marido ( imena) , a esposa ( imét:ica) , 
distintos de homem · (apgaua) e de mulher ( cunha) 
e as crian~as nascidas fora do casamento ( mu .... cati ... 
/coera eq,mu.-catilcoera ) , segundo o sexo. A. mulherdqde 
nao respeitava a fé con ·u1 al era ex ulsa da ci a e 
e c ama a .. cun a imena moxicara, mu er que co ... 
briu de vergonha o marido" e essa expulsao, desi.gna ... 
da pelas palavras jemomboré ixui, correspondía a uma 
espécie de divórcio. 

O casamento, de onde decorri·a tal otganiza<;&.o 
f amilial, nao era, sem dúvida, mais que urna espécie 
de uniáo natural. Mas as variadas expressóes, pelas 
quais se definía~ todas as rela~5es 'que advinham de 
tal ato, provam d~ ' urna maneira evidente o respeito 
que se ligava a essa uniáo e os efeitos que se Ihe re
conhecia. De tal jeito é impossível que se recuse ao 
casamento indíg~na o caráter ·de umfa iristitui~ad " 'Ju ... ' 
rídica, como haviam já notado missionários franceses 
e outros cronistas que visitavam o Brasil nos séculas 
XVI e XVII. , . . , :· , , 

9-. Essas rápidas indica<;óes sobre o que poderí ... 
amos chamar de direito prh;nitivo dos indios . nao per.
mitem reconstituir"' os ·asp'ettos essencjais · de sua vída 
social senao de urna maneira incompleta. E devemos 
registrar que as notáveis observa<;óes dos sábios ale .... 
maesi que desde os últimos anos do século · XJX, ten1 
estudado as profundezas ainda misteriosas do int~rior 
do Brasil e seus habitantes primitivos, representam urna 
contribui~ao muito iipportante para o conheciment? ,da, 
interessante matéria. E mencionemos eni consequen .. 
cia os nomes destes ilustres continuadores de voN 
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MARTIU S ( 21 ) e que sao notadamenté KARL VON DEN 
1 

S~ElNEN, MAX SCHMIDT, KONIKE, FRITZ KRAUSE, 

EHRENRBICH, KOCK.-GRÜNBERG, ROTH, KISSENBERTH, 

ERHARD, IM THU RN, PRE U SS ( 22) . 

(21) VoN MARTIUS viveu longos anos no Brasil, na ori; 
meira quarta parte do século passado, estudando, no local, t~do 
o que diz respeito aos índios . 

( 22) Os principais trabalhos desses sábios alemaes sao 
os seguintes: 

,_ de CARL VoN D EN STEINEN : Durch ZetztraJ--Brasilien, 
Leipzig, 1886 e Unter den Naturvplkern Zentral;Brasi~ 
liens, Berlir1, 1894; 

,;- de MAx ScHIMIDT : lndianerstudien in Zentral Brasili; 
ens, Berlín, 1905; Die Aruaken Studien Zur Etnologie 
und Soziologie, Leipzig, 1917; Das Hans in Xingu;Quel-
lgebiet, Festschrift Eduard Geler, Stuttgart 1922; Pa~ 
resci~Kaleisi (Bausler Archiv. IV, 6, 1914; 

,_ de FRITZ KRAUSE : In den Wildnissen Brasileis, Leipzig, 
1911: ~ ' 

I 

-- de Huoo KuNII<E : Etnogcaphisches un Archaolqgische 
alis der Guayaqui Region, Berlin, 1911; 

- de THEODOR Koctt;GRÜNBERG: Die Apiaka--Indianer 
(Zeistscluift fur Ethnologie, Berlín, F. 34, 1902); Zwei 
Jahere unter den lndianery, Berlín, 1909;1910) . 

,_ \VALTER ROTH : A n l ntroductory Study of the Arts, 
Crafts and Customs of the Guiana l ndians (38th annual 
Reports of the Bureau of American Ethnology, Washin,., 
gton, 1915) ¡ . 

- de WILHEM KISSENBERTH: Uber die kauptsáchlichsten 
Etgelenisse der Araguaya, - Reise (Zeistschrift fiir Eth-
nologie, Berlin, F. 14, 19.12) ; Dien den, Canella, ,_ In-
dianern in Zentral~Maranhád (Brasilien Brausler, Archiv . 
Berlín. F. 11, 1912); 

,_ de ERHARD IM THURM: Among the l ndians of Guiana, 
London, 1883; 

,_ de PAUL EHRENREICH : Brasilienisch Alterthumer (Zeits
chrifit fur Ethonologie, Berlín, F. 18, 1886); Mitteilungen 
uber die Zweite Xingú-Expedition in Brasilien (Zeits
chrift Ethnologie, Berlin, F . 22;, 1890); Materia.len Zur 
Sprachenkun Brasiliens (Zeitschrift fur Ethnologie, Berlin, 
F. 27, 1895). 
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Su as observac;oes, na ver da de, se ref erem a um 
P.eríodo mais rece~te. ~ ~re~iso: pois, ter ... se em. _con ta 
que os índios CUJa ex1stenc1a eles estudaram, Jª ha
viam tido, durante quatro séculas, cantata com o 
homem civilizado, cujas usos e institui<;oes teria podido, 
de qualquer maneira, influir sobre seus costumes pri .. 
mitivos e modificá,.,,}os. Entretanto, a natureza das ob .... 
servac;oes recolhidas e as particularidades ingenuas dos 
usos verificados nos informam suficientemente quanto 
a sua proveniencia autentica. 

Aliás, o autorizado COUTO DE MAGA}E:Aru> dec}a ... 
· ra , com grande fundo psicOlógico, que lhe merece pouca 

fé o que referiam escritores antigos a respeito da famí .. 
lía selvagem, como das religioes, e observa : "Estava 
no interesse dos conquistadores deprimir o mais pos ... 
sível a rac;a conquistada; com efeito só assim eles po .. 
diam legitimar os medonhos atos de barbaria que come .. 
tiam." "Para poder matar o índio, como se mata urna 
fera bravia, para, poder tomar .. Ihes impunemente as 
mulheres, roub~r ... Ihes os filhos, criá ... l?s para a escra
vidao, e nao ter para com éles lei alguma de moral e 
nem lhes reconhecer direitos, era míster acreditar que 
nem tinham idéia de Deus, nem sentimentos morais 
ou de f amília ( 23) ... 

Todavía, do conjunto dos estudos feítos, ressalta 
que nao se podem assínalar costumes gerais que se 
possam consi~erar, sob certo, ponto de vista, como urna 
lei comum. Os usos predominante's se aplicam sómen'"'. 
te a grupos mais restritos, a tríbos e a familias. Cada 
tribo, cada familia, tem, de qualquer maneíra, seus 
hábitos particulares, do mesmo modo que possui um 
chefe que desfruta de uma grande autorídade e cujo 
poder se exerce sobre a extensao do território por ela 

( 23) O Selva9em, cit. 2. ª parte, págs. 107 . 
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cultivado. ~sses simples fatos constituem elementos pre .... 
cários para urna visao de conjunto, principalmente se 
considerarmos o caráter nómade do indígena sul.-ame .... 
ricano. 

KARL VON DEN STEINEN faz alusáo, em varias 
partes de seu livro U nter den N aturvólkern, a existen.
cia simultanea de mais de um chefe na mesma tribo 
ou aldeia. Um ~ó, entretanto, é;l representa nas rela .. 
c;oes e)f:teriores. Os outros sao os dirigentes das socie.
dades domésticas, mas é o cpefe QrincipaJ que dirige 
a coµiunidade. E~ ·te~pd Cie paz exerce a hosp:itali.
dad~. prove segund~ as circunstancia.'i>, quento ao cu},., 
tivo das terras, a ca\a e ' a outras necessidades contei; ... 
nentes .a vida económica da tribo. De outro lado, con ... 
voca as assembléias para decidir sobre a necessidade 
da vinganc;a quando um crime é cometido, toma a seu 
cargo os órfáos e os filhos naturais abandonados. 
Aparece, enfim, como um conselheiro tratando dos 
negócios e resolvendo.-os amigavelmente. É por oca ... 
siao das guerras (e o estado de guerra nao desapa ... 
receu, de·sde muito, entre as tribos) que ele represen,. 
ta, replmente, o papel de chefe. 

1 O De um modo geral e em relaºªº aos índioS' 
da hinterlandia stil .... americana, cujas tribos vagam sen:i 

,atenc;ao as fronteiras políti<:as· dos div~rsos Estado;;. 
que desconhectei:n, nao se pode afirmar que exista a 
adoc;ao· d~ ·' principio do matr~arcado, cuja ' existencia 
pacientes pesquisas vieram • cómprbv~r. depois dqs tra-:
balhos qe BACHOFEN · ( 24) ¡ ' entre muitas nac;oes vi ... 
vendo no estado de barbarü;mo em outros partes do 
mundo, inclusive a América do Norte. Nos escritos . 
dos primeiros viajantes, m\ssionários e cronistas, nao 
se encontram, entretanto, elementos que permitam sus ... 

(24) Das M utterrecht, Stuttgart, 1871. 

. . 

' 
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tentar que esse regime estava · em vigor entre os índios 
sul..-americanos, que tinham também, como já o de
claramos, urna noc;ci9 rudimentar do casa~to mo
nogamico_._ No que diz respeito ao Brasil, VARNHAGEN, 
que recolheu sua documenta~áo nas narrac;oes dos ve
lhos cronistas e viajantes, afirma que predominava a 
ascendencia paterna, ao contrário do que se observa 
em certos pavos bárbaros .da A frica ( 25) . A mesma 
informa~áo nos é transmitida, quanto aos Indios da 
regiao floresta! do Peru ... pelo dis,tinto sociólogo pe
ruano, o Dr. ALBERTO BALLO,N LAND.A}bprofessoor da Fa ... 
culdade de DiTejto de Arequipa, em várias. passagens 
de seu notável esfudo sobre Os Homens da Flore$ta, 
onde se le: "O matriarcado que aparece nas tribos 
cac;adoras como um resultado da falta do homem e 
do poder discricionário da mulher, nao se encentra 
mesmo em estado rudimentar em nossas tribos e ne ... 
nhum vestígio preva que tenha existido ( 26) . 

Entretanto, a importante contribuic;ao para conhe ... 
cimento dessas matérias trazidas pelos etnógrafos e 
sociólogos alemaes que, recentemente, ~studaram os 
índigenas do Brasil, fornece a preva, senao da apli
ca~ao desse regirne em várias tribos,. pelo menos da 
existencia reconhecida, um pouco por: toda a parte, 
dos direitos qa mulher e da. maternidade. Aliás, a 
predominancia , do m.atria,rcac/.o nc?s pe.vos de jnteli ... 
genci& atrasada· se iwpoe ló§icq ·e: n~turalme:r;it~ como 
conseqüencta do ' fato incontestáve~ da , nlfl te~idade: · 
partus sequitur ventrem. 

( 25) H istória Geral do Brasil, 3'.• edi~ao, vol. l.º, pági· 
nas 147. 

(26) Los Hombres de la Selva (apuntes para un ensayo 
de sociología aplicada ), Tesis Doctoral, Universidad Mayor .de 
San Marcos, Lima, 1917, págs. 23. 
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Sem .. dúvida, . o eai é, por toda a parte e sem 
conte'stasao, o chefe autoritário da família. Nessa qua ... 
Iiaade, o poder marital e o poder paternal lhe advem. 
Se a mulher comete urna infidelidade, principalmente 
em sua própria casa, o marido tero o direito de lhe 
impor os mais cruéis castigos. De outro lado, ele pode 
entregá-la a seu hóspede, cerno pode vende-la e tro~ 
cá-la. O que nao nos auto.tiza, todavía, a afirmar que 
a condi~áo das mulheres, em geral, seja considerada 
inferior ao homem. Elas nao sao tratadas. como acre ... 
ditaram éertos '7iajantes, como animais. Trabalhan1, 
é verdade, sao encarregadas de vários servi<;;os, o que 
é natural, em vista da organiza~áo social desses pavos, 
mas nao dos trabalhos mais pesados. 

No que diz respeito as crian~as. o poder do pai 
vai até ao direito de as vender. E' o pai que lhes dá 
nome, que elas podem, aliás, mudar ao atingirem & 

emancipa~áo. E ' o pai que verifica que os varees atin ... 
giram. 'ª idade viril. Mas seu ,, poder cessa em rela\'.áO 
as fílhas quando elas se casam e qu.anto aos filhos 
com a puberdade . 

Apesar <lestes costumes, verifica--se que a auto... 
ridade da mulher se impoe sob diferentes títulos . O 
marido, após o casamento, deve vir estabelecer--se na 
aldeia da mulher; o filho faz parte da tribo materna . 
Morto um dos cónjuges, é ao avo materno, como chefe 
da f amília, que cabe o direito de educar os órfáos. E' 
a mulher que pertencem os. bens individuais da f amí .. 
l . 1 
ia. 

11 . Isto nao quer dizer que os selvagens fossem, 
em geral, monógamos. Apura-se, é verdade, lendo .. 
se os primeiros cronistas, que muitas tribos o eram 
( 27) . O padre Anchieta atesta que, entre as tribos 

(27) ROQUETE PINTO informa que entre os parecis nham~ 
biquaras predominava a monogamia . 

' . 
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do sul, a poligamia predominava', e que um de seus 
mais importantes e penosos empreendimentos foi, pre
cisamente, comba ter essa prática inveterada . Foi pot 
isso que ele, a fim de procurar diminuir as complica
c;oes que se opunham a uniao regular dos sexos, su~ 
geriu, em carta de junho de 1554: "como grande
mente necessário que o direito positivo se afrouxasse. 
nestas paragens de modo que, com exce<;áo do pa .. 
rentesco de irmao com irma, pudessem os selvagen3 
em todos os outros graus de parentesco, contraír ca .. 
sarnento. . . ( 28) " . ' 

A poligamia predominava, como já menciona ... 
mos, p.a maior parte das tribos, e é curioso registrat 
que, naqueles em que existia a monogamia, se obser ... 
va o principio da exogamia que proibia o casamento 
entre os índios da tribo. PREUSS, só na nac;áo do~ 
uitotos, no norte do Brasil, encontrou trinta e um clas 
sob o regime da exogamia. 

Havia entre os índios vá:rias maneü:as de celg .. 
brar o· casamento. Podia realizar-se, ' em ' primeiro }u; 
gar, pelo acórdo das famílias, pactuado duranté a in .. 
fancia dos futuros esposos. Em tal caso, a manuten-
<;ao e a alimenta<;ao da noiva ficavam, desde esse mo ... 
mento, a cargo do jovem esposo que lhe era desti"1 
nado. 

Ao lado desse método pacífico e patriarcal sub~ 1 

sistia o uso do, casamento pelo rapto . Era o meio de 
evitar a subordina<;ao do ;marid9 a tribo da mulher, / 
que o casamento impunha. Como os indios, entretan
tó, se civilizavam a seu 1nodo, para fugir a brutali· . 
dade da cena, recorreu.-se ao rapto simulado, pelo 
qual, sem empregar violencia, se cheg~va ao mesmo 
resultado . 

(28) Apud CELSO VIEIRA, Anchlet4 Rto de Janeiro, 1929, 
nota 30, págs. 295. 
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H avia ainda o casamento pela. compra: indeniza~ 
va-se a f amília da noiva do prejuízo causado pela rt:.~ 
núncia dos direitos maternais que beneficiavain a tribo 
Algumas vezes acontecia que a m,µlher era disputada 
por dois ou varios pretendentes . Era, entao, um con· 
flito que fazia prevalecer o direito do mais forte ou 
do mais feliz . 

E' interessante. urna yez verificada a existencia 
do casamento, assinalar algumas particularidades cott" 
cernentes m.ais especi'ahnente ~ vida conjuga} dos In .. 
dios . Nao se considerava o casamento como urn acon·· 
tecimento importante. Nao era .acompanhado de ce,. 
rimonia alguma, destinada, quer a ressaltar-lhe a sig .. 
nifica<;ao social, quer para exprimir satisf a<;ao, embo~ 
ra seja certo que, em geraJ, qualquer acontecimentL1 
da vida individual ou coletiva dos indios servisse de 
pretexto para festas onde se abusava de bebidas e de 
dansas. 

Em o tomo 1.G da 2.ª série da Revista do Instituto 
Histórico, encontra-se urna narra<s'ño minuciosa, escri, 
ta por JOSÉ DE ANCHIETA e ao Instituto comunicada 
por ·vARNHAGEN, do modo fácil com que os selvagens 
tomavam mulher e da ausencia completa de sentimen .. 
to com que tais liga<;oes. se faziam. O homem podía 

. tomar outras mull\ eres1 ~en:i qu.e isso· trouxesse pertur .. 
bac;ao a vida do casal. , Do mesmo modo a mulher po~ 
día tomar outro · 'homem e ANCHIETA registra que 
"nunca yiu nem ouviu que., por sentimento de adul" 
tério, algum indio ínatass{ · alguma de suas mulheres'', 
salvo, alguns casos, que especifica, em que agiu o 
ciúme . 

Informa também o autorizado observador ·que 
entre os fndios muito poucas mulheres eram devassas 
ou meretrizes, o q'ue explicará a prática de tomar o 
indio diversas .znulheres. 
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E' certo, entretanto, que em certas tribos o adul ... 
tério é duramente punido, como informa em diversas 
passagens o autorizado autor de Q Selvagem. 

E nesse dominio da vida social dos índios há a 
registrar um caso de extrem~ originalidade. Em al
gumas tribos existe um personagem com a fun~ao de 
marido das viúvas ( viri viduarum> como o chama 
co_uTo ~.E M~GAL~AES) , que a respeito assim se ex· 
prime: ~SSes individuos nao tem OUtl'O mister; sao 
sustentados pela tribo, e nao se entregam, como os 
outros, aos exercício~ das 11'.:>ngas viagens e peregrina ... · 
c;óes, que todos fazem anualmente embora revezan,.. 
do-se. · 

"Esta síngular casta, sustentada pelos otitros, des ... 
pertou-me a curiosidade; e tendo eu pela primeira vez 
notado o fato em uma aldeia, cujo capitao era homem 
muito inteligente, de nome C oinamá, tive ocasiao de 
notar-lhe que me nao parecía justo que a aldeia car .. 
regasse com o sustento desses homens . Ele retorquiu
me que a paz de que gozavam as famílias, e de que 
nao gozariam l::t nao serem, aquele~ i11divíduos ou antes 
essa institui<;ao, compensava de muito o trabalho. que 
pesava sobre os outros de sustentá--los" ( 29). 

A essa Ol'iginal institui~áo . também se refere o 
bastante autorizado conhecedor das coisas do Ama ... 
zonas, Sr1

• RALMUNQO. 'oE MORAIS> ·em .recente livr~ de 
ensaios sob~e a 1 regia·(') ' athazonk:a (30) '• ~ ' ' 11 

! ' ' ' ' ' 
~ 1 

12. Outras · práticas curiosas registram os ero ... 
nistas . Assim, em ,certa's tribbs, o marido devia passa.r: 
quatro .primeiras rtoites sem tocar na mulher. E esse 
uso denota manifesta superioridade de sen timen tos. 

- .. ~--

(29) O Seluagem> cit. 2.ª parte, págs. 115/ 116. 

(30} País das Pedras V erdes, Manaus, Amazonas, 1930. 
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Mas é na institui<;áo da couvade ( 30-A) que a inge.
nuidade desses usos primitivos atinge o mais alto grau 
de singularidade. Após o parto, o marido se f azia 
tratar como se o acontecimento se tivesse passado com 
ele. Devia ficar estendido durante vários dins, em 
sua rede. Era sujeito a um jejum rigoroso, faziam~ 
lhe sangrias e flagela<;óes, tudo no interesse do filho! 
Durante esse período, eliminavam-se da alimenta<;aO 
do marido certas espécies de ca<;a que se consideravam 
maléficas (tabu), a fim d.e impedir a transmissáo ao 
recém-nascido dos atributos funestos desses animais. 
Segundo as observa~óes de KUNIQU E, a América do 
Sul é o país clássico da couvade, sobretudo em sua 
parte setentrional . Acha-se especialmente espalhada 
nos Caribes do continente e das ilhas, do mesmo modo 
nos aruaques, nos mundurucus, nos juris e nos juru"' 
cares . No sul, igualmente, vários viajantes antigos e 
moder1los assinalam que a couvade era generalizada 
entre os botocudos, os bororos,. os canelas e os caipós. 

Quanto ao Brasil, Gabriel Soares, em seu Tra-
. tado Descritivo, es<!rito em 1587 · ( 30,...B), se ocupa 
desse costume indígena e' a páginas 51 do volume 
n.0 XXIX. de 1936, da revista do Arquivo Municipal de 
Sao Paulo se encontra um interessante estudo de Luís da 
Camara Cascudo, sob o título "lnterpreta<;ao da Cou .... 
vade", e no qual m<?stra a antiguidade e generalidade. 

(30·A) Geralmente se usa a ~orma francesa co.uvade, que 
entre nós corresponde a chóco. Joao Ribeiro refere·se a expres~ 
sao portuguesa desaparecida covar, e nos vestigios que deixou 
(Frases Feitas, Rio de J anei,ro, 1908) . 

(30·B) Edi~áo da Companhia Editora N acional, Série Bra· 
siliana, Capítulo CLVV, págs. 370. Revista do Instituto Hi~ 
tórico XIV. Veja·se tambera Gilberto Freyre em Casa Grande 
e Senzala, 2.ª edi<;ao. COUVADE. 
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de nas ra<;as primitivas cercarem o pai de certos cui ... 
dados por ocasiaQ do parto de sua mulher. 

Esse curioso hábito provinha, segundo o mesmo 
KUNIQUE, do desejo, muito natural, aliás, entre aque~ 
les que defendiam os d ireitos da mae, de reter o ma ... 
r ido na habita<;ao da família da mulher durante o 
período subseqüente ao parto. :@:sse regime está liga.
do as idéias totémicas, .muito espalhadas entre esses 
povos . Sornen te nos aruaques, nac;áo que vivia no 
norte do Brasil, EHEREADT IN THURN notou 47 tribos 
que reconneciam totens de animais ou de plantas. Dai 
decorre o preconceito que consiste er'n dar pref eren. ... 
cia a certos animais para a alirnentac;ao dos homens 
em couvade. Outros aspectos do tratamento prendem-· 
se a cren<;a de que o recém.-nascido, que é tido como 
um desdobramento do pai, ganhe em fór<;a o que este 
perde pelo jejum e sangrías. ( 30-C) . 

13. Quanto aos nossos índios, fez-se identica ve
rificac;áo em relac;ao aos 9a América do Norte, o cos ... 
turne da casa comum era generalizado. Toda tribo 
nela se abriga e vive. KOCHGRÜNBERG estudou uma 
dessas casas, que media vinte e nove metros de com
primento sobre dezoitc de largura, contendo sítio para 
dezesseis lares . H avia também, em muitas tribos, ha .. 
bita<;oes reserv?das a6s homens, e onde eram levadas 
as mulperes ,prisioneiras de outras tribos, senda ve.
dadc ai levar aque1as ae sua própria na'<;áo, o que r~ ... . 
presenta urna aplica<;ao original do princípio da exo·r 
gamia. 

O historiador argentino RAMÓN F. VÁSQUEZ, ém 
seu erudito estudo sobre os Astecas, faz referencia a 

( 30~C) Entre os parecis observa ROQUETE PINTO ( H.on.
donia, 2. ª edi~áo, págs . 146) que, por ocasiao do nascimento 
de uma crian~a. ambos os progenitores jejuam até. a queda do 
cordáo umbilical. 
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urna obra americana de MORGAN. Houses and H ouses 
life of the American Aborigines (Washington, 1881 ) , 
em que, segundo · ele, a matéria é amplamente expla.
nada . 

D o regime da habitac;áo. comum, decorria, natu
ralmente, o princípio da comunháo de bens. Entre os 
indios tu do era havido em comum: a terra, a cultura, 
as colheitas, a cac;a, e até mesmo os corpos dos ini.
migos sacrificados . Nao se reconhe~ia como proprie~ 
dade individual se:pao a r~de, os vasos, as armas de 
guer,ra ou de cac;a, objetos' que os indios, em geral, le ... 
vavam consigo para o túmulo,. l\Tao existia, conseqüen..
temente, a heranfa. 

14. N ao tinham os 1ndios ainda a noc;ao do 
f urto. O crime era o homicídio, punido de morte, pena 
que representava o que se considerava a vinganra do 
sangue. A pena era aplicada de duas maneiras: ou 
era o representante da vítima ( caraima) que se en.
carregava da execuc;ao e, nesses casos, apesar da bra ..... 
vura e da lealdade das práticas indígenas, entre eles 
agia.-se de surpresa, durante o so?\º do homicida, o 
que, aliás, era mais human<;>; ou a tribo se atribuía o 
direito de punir, que nesse caso se realizava com toda 
a solenidade, e reves,tida da mais selvagem crueldade . 

o cordenado era conservado durante alguns días 
?lº ' cop:vívio ,da trib0 ofendida . Nesse período era tra.
tado ~<D.tP ~enerosid~de: comia, bebi[i; danc;ava, e se 

. lhe entregava rµesmo urna mulher para seus últimos 
prazeres . D epois, era executado com grande cerimó
nia . Seu corpo era assado e comido. Na maioria das 
tribos, a antropofagia nao aparecia senáo como comM 
plemento das solenidades rituais. Nao se pense, en .. 
tretanto, que após estas crueldades se considerasse o 
o crime como suficientemente punido. A vingan~a do 
sangue devia se exercer ainda sobre o filho que deves.-
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se nascer dos últimos amores do prisioneiro. E a cri
anc;a era criada e alimentada por sua própria máe, na 
inconsciencia da primeira idade, para, mais tarde, ser 
sacrificada e comida, a fim de expiar a falta de seu 
pai já desaparecido . 

15. O estudo de todas essas questóes, apesar da 
curiosidade que despertam e- do interesse que apre.
sentam, ainda nao foi tratado de modo integral pelos 
juristas da América. · Mesmo nos Estados Unidos, 
onde as µa~oes indígenas etam poderos~s· 'e organiza,.J 
das, a tal ponto que seus rtegócios' 'coro. o Estado ,eram 
regulados por meio de tratados' sq.lene, e tao freqüen.
tes foram as .rela<;6es entre essas na.c;óes e o E stado, 
que se tinha formulado, a respeito, um digesto; a des ... 
peito destas circunstancias, mesmo nos Estados Uni
dos, o t:studo da vida dos indígenas, completamente 
esgotado sob o ponto de vista histórico e etnográfico, 
nao foi ainda tratado de urna maneira integral no que 
diz respeito ao seu direito primitivo. 

O trabalho está ainda menos avan<;ado nas de.· 
mais partes da América. J á indicamos o que f oi no 
Brasil . E quanto aos dem.ais Estados sul-americtlno~. 
para nos restringirmos A República Argen'tina. que des-. , 
fruta, no m'undo civilizado, um ta.o ~ alto nível de cu},. 

1, A ' , , , 

tura, registremos , que ANTONIO SAGARNA~ ~m notilvel , 
~ ,1 (. • , , :ll M 

conferencia proferida em 1921 .no Salao'de'La Pceqsa em 
Bueno:s ,Aires; a respeito · da <:iviliza~ao · dos indíg,enas 
do Cusco, sob o títuló - Del Tahusentin$uya al Perú 
contemporáneo, lamentava o injustificado abandono em 
que estao senda deixados e1n seu país os estudos · rela ~ 
tivos ao passado da América e, se nos últimos tempos 
um movimento a favor des ses es tu dos se tero manifes~ 
tado, nos meios cultos argentinos, é certo, como obser ..... 
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va RAMÓN F. VÁSQUEZ (31), que esse movimento visa 
manifesta~oes artísticas e históricas pré ... colombianas, 
deixando sem comentários as institui~oes jurídicas. 

A respeito, encontramos ainda esta nota, no livro 
de RICARDO LEVEN E, I ntroducáo a H istória do Direito 

~ 

Indiano : "O estudo do direito indígena, público e pri ... 
vado, é, na sua maior parte, um assunto novo para nós. 
O s pesquisadores do que constitui o pasado das c1v1 ... 
li~a<;oes pré--coloniais, da bacía do Rio da Prata, cen ... 
tra l, andina e patagonia, descobriram elementos par<.\ 
este estudo; quanto ªº direito p_úblico, sobre a instituí ... 
c;áo do caciquisn;¡o, a guerra, a organiza~áo da · justi~a. 
as leis e os costumes reinantes. Tais informa~oes, as 
quais se a juntam as crónicas· e a enorme documenta ... 
c;ao utilizável, váo integrando o nlaterial que servirá 
para um estudo em sintese da vida jurídica e política 
dos povos americanos ( 32) " . -

16. Desse modo, ve-se que tu do está por f azer. 
De todas as observac;oes e notas que acabamos de apre ... 
sentar, resulta que ao europeu, que veio ocupar esta 
parte do mundo recentemente descoberta, se apresen
tou nao sómente o problema da utilizac;ao das novas 
terras, como ainda o da ciNilizac;áo do selvagem, ou 

' ' melhor, o de sua adaptac;ao a vida civilizada . 
1 

( ~ 1 ) Los ·Azteca.!. Confribuic;ión al estudio de las insti~ 
_ tuciones americanas precolombianas. ,_, Ed. Lejouane, Buenos 
Aires, 1923, págs. 2: 

(32) O DR. WALTER JACOB, p~ofessor suplente da Facul ... 
dade de Direito de Buenos ~ires, ocupa ... se de trabalhos dessa 
natureza . RAMON F. VASQUEZ, juiz letrado em Mission<:>s, pu ... 
blicou na Revista da Faculdade de Direito (ano de 1923) e 
na Revista Rumbos de Buenos Aires, 1924, diversos estudos 
sobre a maté ria (V . H istória do Direito Argentino, de C. O . 
°6uNGE, 1, 5, e os estudos publicados pela Faculdade de Direito 
~ Ciéncias Sociais, l, Buenos Aires, 1912. 

• 
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A prirneira atitude dos ocupantes, sob este ponto 
de vista, foi, sem dúvida, generosa e humanitária . Na 
já citada carta de C aminha, o autor, depois de haver 
exaltado a riqueza do solo ~ a..s grandes possibilidades 
q_ue ofer~cia sua utUizac;áo, fa la dos indígenas nestes 
termos: O melhor fruto, entretanto, que se pode tirar, 
será , creio eu, o de salvar esse povo, e é a principal se,.. 
mente que Vossa Alteza deve espalhar sobre esta 
terra." 

Essa atitu,de, entretanto, logo se modificou. N~o 
foi um espírito de benévola prote~ao, mas um senti ... 
mento de dominac;ao que orientou a atividade coloniza ... 
dora dos portugueses. Poder-se ... á dizer outro tanto dos 
espanhóis. E talvez essa a titude fosse natural e lógica. 
o Dr. ENRIQUE RUIZ GUINAZÚ, ilustre professor e diplo ... 
mata argentino, em sua admirável obra Magistratura 
Indiana, nao hesista de assim se pronunciar: ''A con ... 
quista, a nosso ver, era uma guerra; a absorc;ao do fraco 
pelo forte; o triunfo de urna rac;a superior, bela, inteli-
gente, progressista, sobre o indígena sem virtu~e, infes~ 
tado de vícios, cheio de ignorancia e vivendo na incul ... 
tu~a. Suplantar essa ra~a era, em tal caso, obedecer a 
uma lei natural, inevitável e permanente. Por essa 
razao, a generalidade das declara~oes reais foi tida 
como lamentável. Era. preciso aph1udi ... las. Mas a crí ... 
tica histórica as reduziu a nada." 

Nos Estados Unidos, · nao se pode considerar de 
modo diverso o tratamento infligido aos índios. MARY 

AUSTIN, urna escritora das mais distintas nesse país, que, 
segundo o testemunho da autorizada revista The Forum, 
~e ~ova Iorque, é tida, por ".ários escritores da língua 
inglesa, pela mulher mais inteligente da América ( 33) , 

( 33) Número de sctembro de 1929. 

.· 
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e que consagrou sua atividade ao estudo e a divulga~ao 
da literatura primitiva dos índios americanos, dramática, 
poética e psicológica, em artigo publicado nessa mesma 
revista sob o título - Por que americanizar o índio? 
- sintetizou a atitude de seus compatriotas para com 
os primitivos denos da terra, como representando mais 
de um século de desonra - rrzore than a century of dis ... 
honour. 

Quanto ao portugueses, tendo compeendido desde 
o principio que a nova descoberta, <;,ontrariamente ao 

1 que ocorria na Af rica, onde o· solo era calcinado pelos 
ardores de um verao permanente, oferecia urna resi ... 
dencia agradável aos europeus recentemente desembar ... 
cados, lan~aram eles logo sobre o índio um olhar de 
senhor . E a escravidáo come~ou. A história nos en.-

. ,sin a que, j á ,erri 151 1 ~a .nau B,~e.toa 12artiu . dq J3rasil .¡.¡ara 
a metrópo1e levando mais de trinta índios cativo . e é 
certo que, es e 32, urna carta rea outorgava a M.ar.
tim Af onso de So usa, donatário da capitanía de Sao 
Vicente, a faculdade de reduzir os indígenas a escra
vid?o e, de os enyiar a Lisboa para ·ser~m vendidos, H ... 

. vres de · qualquer imposto . E a concess~o desse favor: 
se generálízou. · 

Como o índio nao conhecia o trabalho regular, e, 
por hábito inveterado, levava urna vida errante e de .... 
~ocupada, sua submissao ao servi~o s,~ traduziu na per ... 

i.' · seguü;ao, .hb. suplício e na · mort~ . . Pércebeu ... se; desde 
os primeiros contatos, que existia entre 'grupos de ín ... 
dios diferen~as radicais de temperamento e costumes, 
que iam desde a mansidáo dos primeiros, observados 
pelas gentes de Cabra!, até as agressoes trai<;oeiras e 

· . . ~ an,tropofagia que mais tarde se verificaram. E . urna 
· dúvida preocupott o espirito dó colonizador; vacilava 
ele em resolver se devia considerar os índios como ver-
dadeiras criaturas humanas ou como simples animais. 

A POSl<;ÁO HISTÓRICA DO PROBL~MA 17 

E é claro que o interesse contribuía para que a 
1 - · l' con-

c usao se incd in~ds.se para e~ta última hipótese. Entre-
ta~to, para ec1 1r ~ questao, já levantada pelos con ... 
qu1stadores espanho~s no _ Mé~ico e nas Antilhas, a 
vo.z do Papa se hav1a entao fe1to ouvir. PAULO III u
bhcou em 1537 a famosa bula Vetitas /tp.sa gu ,p_ 

h · 1 - _ , _ e re-
con ec1a so enemente esses índios como verdad · h " ( e1ros 

omens ut pote veros homines) e desde ent-.., . - f 1 .. ao se 
a.1spos orma mente que os referidos índios e todos os 
~utros .P':_'~OS que, em seguida, viessem ao conh~cimento 
oo~ crista,..os, mesmo quando estivessem fora da . fé de 
Crist:>, nao estavam privados de sua liberdade, nem 
~o gozo . d: seus bens, e que nao . deviam ser reduzidos 
a escra.v1dao ( nec in servitutem ·redigi debe re) ". Re .... 
produz1da no .Brasil, mais tarde, a mesma situa~áo, 0 
P apa URBA~O VIII~ por bula de 22 de abril de l629 ~ 
tendeu aos conquista'd?res portu·gues~s as ' declara~~!s 
de seu predecessor f e1tas aos CélStelhanos . A soleni ... 
dade de tal declara«;áo, partida de táo alto nao teve 
ent_ret~nto, ~feito al~um; a pesar da ar dente f é do pov~ 
lusitano . Sobre ª. fe e o respeito devido a autoridade 
do ~he~: ,da Igre1a,· predominava o sen'ti,mentp ·egoísta ,.

1 do interesse pessoal . ' , 

? regime de escraviza~ao do indio, com tudo 0 
que .ele engendrara de rigor destruidor, se estabeleceu 
~on:1n~dor e fez nascer. no espí_:ito do selvagem uma 
instintiv~ e . natur?l an1madve-r,s,ao contra• es eoJono9' · 
p.ortugu!!ses, muitós O.os quais pagaram com a 'vida ''as 
faltas por outros cometidas. 

ue E' curi~so, entretanto, nssinalar que, se 0 portu .. 
g s, ~onqu1stador e desumano, escravizou torturou 
exterm1nou o índio que encontrou no Bras/1 ·o sent1·: 
mento b -1 · d d " + " '' , . d. . r~si eito, es e que tomou consdencia de sua 
fn ividu~hdade, quis ver, no Índio altivo, orgulhoso, 
orte e independente, o símbolo da nacionalidade. Na 
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literatura e nas artes do Brasil, desde cedo surgiu o 
indianismo e se imp6s como urna afirma<;ao de perso,.. 
nalidade e autonomia. O próprio Estado era represen,.. 
ta do por urna figura de índio. 

A primeira voz poética, verdadeiramente digna de 
admira~ao que se fes ouvir no Brasil, é a de JOSÉ BA ... 
síLIO DA GAMA. No seu poema U raguai> escrito em 
1769, já ele se expande eloqüentemente em termos em 
que palpita o sentimento de piedade para coro o indí-
gena, de cuja boca o poeta fez sair um vibrante requi.
sitório contra o branco usurpador: 

"Gentes da Europa, nunca vos trouxera 

O mar e o vento a nós. Ah! nao debalde 

E stendeu entre nós a natureza 

Todo ésse plano espa<;o .. menso de águasl .. 

Apóstrofe que, um século mais tarde, devia ser re ... 
petida por GON<;ALVES DIAS, ero cujo estro a sorte do 
indígena tanta acolhida encontrou, nos famosos veisos 
do, infelizmente, inacabado poema dos Timbiras. 

"América infeliz! - que bem sabin. 

Quem te criou tao. bela e táo sosinha, 

Dos teus destinos maus! ................ . ' .. 

América infeliz, já tao .:litosa 

Antes que o mur e os ventos náo trouxessem 

A nós o ferro e os cascavéis da Europa." 

E, realmente, infeliz América selvagem, de quem 
CLAVO BILAC, em versos épicos, no seu poema - A 
M orte do Tapir - gravou o epitáfio: 

' 

A POSI<;;:AO HISTÓRICA DO PROBLEMl\. 

"Já nao fala Tupa no ulular da procela ... 

As batalhas de outrora, os arcos e os tacapes, . 

As florestas sem fim ·de flechas e acanguapes, 

Tudo passoul Náo mais a fe;a múbia a boca 

Dos guerreiros, Tapir, soa medonha e rouca. 

E' mudo o maracá. A tribo exterminada 

Dorme agqra feliz na l\tlontanha sagrada ... 

Nett1. uma rede o v~nto ~ntre os galho.s agita! 

Nao tnais o vivo som de alegre dan~a: e a grita 

Dos pajés, ao luar, por baixo das folhagens~ 

Rompe os ares ... Nao mais! As poracés selvagens 

As guerras e os festins, tudo pa;sou! E' finda 

Tóda a rai;a dos teus . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . 
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SE<;AO I •1 

t 

EM NOVA INGLATE'.RRA 

1. E m virtude das notáveis diferen<;as, quer quanto 
a natureza e evolu<;ao dos selvagens, quer quanto ao es
pírito e temperamento dos invasores, as condi<;óes da 
vida do servícola americano, durante o período colonial, 
devem ser apreciadas diferentemente segundo se trata 
do N orte ou do Sul . 

O s iberos, portugueses e castelhanos, de ardente 
sangue latino. de espírito aventureiro, de caráter mais 
inquieto, suh>metidos a um regime que se a fastava muito 
desse respeito manif esto das Hberdades cívicas que se 
introduziu desde cedo nas práticas inglesas, porta .. 
ram-se ern f ace do selvícola . de um.;i maneira bem dife
.rente dc;l do colono britanic0 . 

\ 

, . , . A cresce registrar · ql!e nao foi própriamente em 
busca de aventuras e de riquezas que os ingleses se 
passaram para essa ·nova regiád . Ciosos de sua liber ... 
dade espiritual, foram procurar um novo domicilio em 
que pudessem desenvolver-se livres de constrangimentos 
e restri<;oes. Nao foram conquitadores que a nau M ar¡ 
Flower conduziu as plagas americanas, mas cidad3i0-., 

pacíficos , desejosos de poder fazer numa terra livre 
urna vida de independencia e felicidade . 

1 1 

f 
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01'servemos, entretanto, que, para os anse~os de 
domina<;áo e utiliza<;áo egoísta que a presen<;a ú~ s:I
vícola na América meridional e nas ilhas do Atlanttco. 
despertou na alma do colono ibérico, as regioes d_o 
norte nao ofereciam as mesmas facilidades . O selv1..
cola da par~e norte do continente, bem que se pos<Ja. 
apesar das diferenc;as do nh·el social que se-parR~~rr. 
as t ribos, classificá-lo no estado inferior da barbarie, 
nao apresentava, nas partes do território ondE" o , colono 
saxao se estabeleceu a princípio, o mesmo carater de 
desagregac;ao e , de nomadismo que car~cter~zava o sel ... 
vagem do sul. J OH N FISKE, o notável hist~na~or nort.e .... 
americano que estudou profunda e consc1enc1os'lme~te 
essa interessante matéria, a fim de alcanc;ar, con10 ele 
mesmo disse, urna clara noc;f.lo do grau de cultura a 
que esses povos tinham c:,hegado ªº. tempo ~~ desco
berta, mostra, na introduc;ao de seu hvro admiravel, .em 
que estado se encontrava o selvag~~· e como s7 dife .. 
renciavam as tribos, ~egundo as reg1oes em que t1nham, 
respectivamente, seu habitat ( 34 ) . 

T odavia o colono saxáo precisava estabelecer ... se e, 
assim, a primeira coisa que fez, desembarcando .no novo 
continente, foi a¡.;ossar-se das terras de que tlnha ne.
cessidade para seu estabelecimento . D qí vem que, em 
Nova Inglaterra, a luta contra os 1 primeiros posstiido· 
res do solo manifestou ... se q.uase exclusivQmente sob o 
aspecto da cunquista do terri.tóri9 ., . O s vexam~s ql~e1 
se infligiram aus s.elvícolas th~h~m por fjm'. afu~entar 
los, a fim de operar tnais facilmente a ocupac;ao de 
seus domíni~s e t ornar tamhém menos freque:ntes ns 
agressoes, pois o índigena do norte, ao contrário do 
do sul, era, em geral, agressivo e cruel. 

(34) The Discovery of America, págs. 82. 
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I' 

Outras circunstancias de ordem vária intervieram 
que deviam influir poderosar::.ente sobre a maneira peJa 
qual o saxao tratava o servíco1a. 

2. A descoberta e ocupa<;áo das terras da Amé.
rica do Norte foi notificada pelos ingleses nos séculas 
XV e XVI. Foram, desse L""lodo, incorporadns ao do .. 
mínio real; a principio, entretnnto, tentativa .:lguma foi 
feita para nelas se criarem estabele~imentos. As terras 
nao foram ocupadas nem exploradas diretamente pelo . 
}%stado . Só em 1606 f oi que o rei Jaime I outorgou as 
,primeiras concessoes para um estabelecimento nesses 
'territórios, dando autoriza<;ao a duas companhias par .. 
ticulares,que se chamavam as Companhias de Londres 
e de Plymouth~ para fundar urna colonia que teria o 
nome de ,_ Virgínia. A concessao se estendü:, entre 
.J1~\ e 40° de latitude norte. Tais companhi.i~ náo d!s~ ·· 
punham, po'rém, a principio, 0.e grandes recursoc;; e na.o 
puderam enviar para a América sena o f raquíssimos 
contingentes. A primeira expedi<;ao compreendia, no 
todo, 106 pessoas. Uma outra, pouco depois trazia 120 
e· .assim, em seguida, de tal maneira que, mes1no em 
·1.629, o núme'i;o de habitantes"europeus c;la> colonia nao 

· \llt rapassava de 300, segundo informa HINDRETH ( 35 ):. 
P ara sua defesa, esses colonos nao tinham soldados; 
nem contavam com element0 algum . Em tais condi ..... 
<;6es, nao podendo contar, senáo consigo · mesmo, nao 
tinha o cqlono interesse eIP,. r:rovoca;r uwa agressao dos · 
í:Q,dios. Ajuntemos · que os ¡ Európeus viram..-se, ;;i prin ... 
cípio, privados de ' todos os meios de subsistencia . 
Coisa alguma podiam obter senao com a be.a vontade 
dos índios . A necessidade, para eles, se impunha, pois, 
de entreter boas rela~óes. com essa gente, dependendo 
dela sua vida, de modo absoluto. 

(35 ) History of United States of America, vol. 1, págt~ 
147. 
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E' preciso notar· também que, bem antes da ocupa.
~ªº européia, as tribos do Norte haviam adquirido o 
hábito da associac;ao para melhor se defenderem con ... 
tra as tribos inimigas; e essa prática, desenvolvendo 
nos diversos grupos indígenas o sentimento da solida ... 
riedade, aumentava sua f ór<;a e as tornava mais temí
veis. 'Esse regime atingiu seu apogeu com a chamada 
Conf ederafá.o dos Queroquenses, designados mais tarde 
sob o nome de Cinco N afóes. Essas tribos habitavam 
no próprio ~orac;ao , da concessao inglesa . No princípio 
do XII século, essa forte aglomera<;ao tornou..-se, entre 
os pele .. vermelhas, a fórc;a preponderante . 'Eles exter ... 
minavam os povos inimigos, como foram os casos dos 
Andirodacks, repelidos para regióes longínquas, e dos 
M ohegans, varridos de toda a regiao do H udson e d~ 
C:onnecti,cut . · Ql!iando, em 1606, p hornero branco se 

' encontrou, pela primeira vez, em contato com essa ra~a, 
a Confedera<;ao dos Queroquenses era o terror de toda 
essa vasta zona. Todo homem, branco ou vermelho, que 
percebia um índio Moha'wk, fugia espavorido, sem 
pensair em se de.f~nd~r . A palavra de Mohawk, por si 
mesn1a, ,signJfi~ava tanibal ( 36) . , .. · 

3. Assim, ao tempQ da · des<:oberta, o territóHo 
era ocupado e dominado por várias na<;óes indígenas 
vivendo num estado bem caracterizado de barbárie, es ... 
tado que FISKE, segundo as teorias de LEWIS MORGA.N 
( 37 ), cons~dera c9gio superior ao estado de selq{lje~ia. 
O s historiadores, de ordinário, empregam indifereh'te.
mente, como sinónimas, as expressoes de selvajeria e de 
bar baria, para designa1 .um estado inferior de civiliza., 
~ao. MORGAN faz entre elas urna distin<;ao e dá para 
critério, a fim de estabelecer urna dif eren~a. a fabrica .... 

- - -
( 36) FISKE, loe. cit., l.º vol. • págs. 51, nota. 

(37) Ancient Society, New York, 1877. 
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~ao de ceramica~ cujo USO, incontestavelmente, pressu..
poe hábitos de vida doméstica e um certo avanc;o na 
aplica<;áo de elementos que constituem as comodidades 
da vida. Todas as tribos americanas que o colono inglés 
encontrou conheciam já a ceramica; por outro lado, 
praticavam urna agricultura rudimentar, onde predomi ... 
nava a planta<;ao do milho, do feijao e do tabaco; esse 
servi<;o era confiado .as mulheres . O s homens entre .. 
gavam .... se a ca<;a, o que faz supor para cada. tribo, de 
populac;ao muito densa, a posse de um considérável do .. 
mínio territorial. 

Havia entre elas, como entre os índios do hemis ... 
f ério meridional, urna grande diversidade de línguas. 
pelo que nao chegavam a se .compreender uns aos ou"' 
tros, o que, criando a impossibilidade de se entende~ 
rem reciprocamente, mantinha as tribos isoladas e con ... 
tribuía muito, de urna parte para entreter, entre elas, 
mútua desconfian<;a e de outra para impedir a forma ... 
<;ao de urna conf ederac;ao nova ou maior . O estado de 
guerra entre as tribos era permanente. E quando, fin da 
urna campanha, era impossível incorporar os vencidos 
as na<;oes vitoriosas, estas lhes davam a morte por meio 
de horríveis suplíc:ios. · 

4. As nac;5es aborígines do Norte observavam, 
entretanto, certos costumes que serviam de princípios 
reguladores de ~ua exi~tencia. Cada urna escolhia seu 
chefe, ao qual dava ... se o nome de sachem, mas a auto .... 
ridade supre¡na pertencia a um conselho constituído 
pelos . diversos chef es de clas ou grandes f amílias que 
formavam a tribo. Quando diversas tribos s~ reuniam, 
como se viu ao tempo da liga dos Queroquenses, a 
uniáo nao fazia desaparecer nem a autonomia de cada 
. tribo nem a autoridade de seus respectivos chef es. Cri--
ava ... se entao um conselho geral da entidade coletiva 
com um chefe correspondente; e era entao este con.se ... 
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lho que, no caso de guerra, escolhia o chefe militar da 
coletividade . 

Ainda nos meados do último século, quando o re .... 
gime político dos Estados U nidos atingia s~u apcgeu, 
a Liga dos Que.roquenses era urna verdadeira federa .... 
~áo perfeitamente organizada; LEWIS MORGAN, que vi~ 
veu entre eles, escreveu, sobre sua vida e seus costu~ 
mes, um livro interessante, hoje extremamente raro, 
que se pode considerar como um estudo exaustivo de 
sua organizac;;ao e de seu genero de vida ( 38) .' 

Do mesmo modo. apurou .... se entre eles, na orde~ 
privada, a existencia de costumes estabelecidos, f un ... 
dados por urna concep<;ao n1uito original da moralidade. 
O assassínio de urna pessoa estranha a tribo era en .... 
carado como um ato meritório, a menos que o ato acar .... 
retasse alguma complicac;;áo ou prejuízo para a na<;ao; 
neste caso, o assassino era punido. O homicídio come .... 
tido dentro da tribo era punido de marte todas as vezes 
que as circunstancias nao permitiam compensar, por 
meio de presentes a f amília da vítima, o dan o sofrido. 

A no<;ao de f amília existia, bem marcada, com a 
particularidade de que as rela<;6es de parente.c;co de.
pendiam, de fato, da maternidade. Os índios do Norte 
viviam sob o regime do matriarcado de maneira mais 
geral e ,mais acentuada que os do sul. . ( . ~ 

Na 'América do Norte, onde se fi~eram,, a respeito 
·· de, tu do que con cerne a história e etnografia dos índi'os, 
pesquisas extensas e completas, obteve,.,se a confirma ... 
<;áo desse uso, e FISKE assinala que a instituic;;ao se apre ... 
senta como prática gera1 quando os fundador~s da 
Nova América desembarcaram no continente (39) . 

(38) T he League of the lroquois, Rochester, 1851. 

(39) Op. cit., pág . 56 e segs. 
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A célula da organizac;ao dos povos aborígines era 
o clá.. Repousava sobre a família, e esta sobre o casa
mento; casamento rudimentar, sem dúvida, mas do qual 
provinham relac;óes de parentesco cuja terminologia, 
atestada nos vocabulários, como se viu em relac;ao as 
tribos do sul, certifica a existencia . 1Ssse casamento 
primitivo dos selvícolas do norte podia, aliás, ser dis .... 
solvido, a qualquer momento, pela vontade de qualquer 

, urna das partes. 
A. noc;ao de propriedade privada era, igualmente, 

das µiais rudiín.entares, . A regra geral era "como a'ssina,.. 
lames, pára a Am~rica do Sul, a ha.bitafao em comum, 
praticamente numa só casa, mesmo qua;ndo a na~ao, <:!ra 
bastante numerosa. Esta habitac;ao varia va desde casa 
alongada ou arredondada, mais ou menos ampla, as 
construc;oes ciclópicas das aldeias. Dessa prática devia 
resultar naturalmente o coniunismo que fazia dos bens 
materiais, terras ou animais, q propriedade comum da 
tribo. 'Bste regime foi encontrado em vigor entre os 
astecas, no México, e mais acentuado ainda entre os 
índios da Cordilheira. 

5. Tais eram os povos e tal era seu estado social 
quando vieram estabelecer .... se nas regioes por eles ha..-
bitadas os primeiro.s colonos europeus. E es.tes, apesar 
das circunstancias partic;ulares em que a principio se 
~contraram, de~de que ·se ·se.ntiram mais fortes e nu .... 

1 merosos~ e puderam o~ganizar sua vida econo~ni.ca e in,.. 
'dependepte, com a agricultura e a criac;ao de animais, 
comec;aram a perseguí+ os selvícolas e reduzí-los ao ca ... 
tiveiro. 

Como se sabe, a dire~ao dos negocios coloniais 
foi sempre exercida pela Inglaterra nesta parte da 
América. O estabelecimento de holandeses em Nova 
Iorque e suecos em Delaware nao teve grande extensao 
e foi logo absorvido pela hegemonía inglesa. Assim, a 
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posi~ao do govemo ingles era, por esse tempo, a se
guinte: - outorgava concessóes para estabelecimento 
de colonias, mas estas, alem de que as terras correspon .... 
dentes· ficavam sujeitas ao regime do feudo,. reservan .... 
do-se a Coroa a nua propriedade sobre elas, nao con1 .... 
portavam direito algum em prejuízo dos índios que as 
ocupavam; tais concessóes, como era expressamente es,.. 
pecificado nos títulos ~orrespondentes, oU:torgavam, 
entretanto, utn certo direito sobre terras que os índios 
houvess~m abandonado voluntariamente ou . q~e hou .. 
vesse.I]l sido conquistadas no. caso de haver sido a co,.. 
Jonia levada 'a 1,lmá·'guerra legítima, para responder a 
violencia com ~ violencia ( 40) ; fortalecidos com a ado .. 
~ao desses princípios os indios, orga:niz~dos em tribos, 
que se denominavam na~óes, tratavam com a colonia, 
igualmente constituida em corpo político, como poten .. 
cia para potenc~a . 

As desinteligencias, a med_ida que a colonia toma ... 
va incremento, come~aram, entretanto, a surgir, a prin, .. 
cípio, sem maiores conseqüencias, mas acabando por 
se converterem em verdadeiras guerras, nas quais, aliás, 
os indios eram sempre vencidos e expulsos de seus ter ... 
ritó.dos, excec;ao dos prisioneiros que eram escraviza .. 
dos . · 

Assirn $e ve qtie, a despeito c;las form~is prescri.. ~ 
c;óes do gov:erno ingles, a questao territo.r:ü~l f,0i .sempre · 
a catls~ · detérmin~nte de . t6das as · desavepc;as,1• '.:_. ,"' 

Acónteceu, por outr0, lado, que .fói introduzjda dio · 
país a abominável institui~áo da escravidáo importada, 
que devia tomar tao vastas propor~óes e cuja aboli~áo 
dois séculos mais farde devia .custar tao caro a granda 
nac;áo que nessas terras se formou. O estabelecimento 
de Virgínia, fundada em 1606, já em 1620 recebia os 

( 40) CARLIER, La R épublique Américaine, vol. I, pág~. 4. 
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primeiros escravos negros importados da costa d' África, 
comprados a um navio holandes que se dedicava a esse 
trafico desumano . E essa importac;ao se foi desenvol .... 
vendo; e logo introduziu~se nao só na Virgíntd, comCj 
em outros estabelecimentos, a exemplo da escravidáo 
dos · negros, a escravidao dos pele,.,vermelhas. 

Tal inova<;ao, alargando o espíritb de cobic;a, de,., 
· terminou urna profunda modificac;ao na maneira de agir 
dos colonos em relac;ao aos índios. Nao pro~uravam 
mais, em suas lutas, vencer pela exterminac;ao, destruir 
por >todos os mei,os, o índi9, seu inimigo, como haviam 
feíto até entad; .agora, o que eles rqueriam era evitar a 
carnificina, ví~ando fazer prisioneiros para aumentar 
q número de escravos! · ., · 
, : . (;)., Ora, .. a '.a<;áo das auto~idatles 's~ apresentou 
coñtr.aria a essas nova.s tenden.cias, bus<;:ando por um 
freio a tao consjderáveis ambi<;oes. E de fato, poi.s, ha
vendo,.,·se é·stabeJecido. em. Nova Inglaterra, de sua pró· 
pria. ') autotidade, Mm parlathento embnonario, acabou 

l I . . 
'· por se transformag .. em regularhentador, todo poderoso, 

' 
1 

• da ~ida coloni,al , &ob t9aos os seuiS aspectos. E essa 
~ · as.Sem.bléia. na ·sµa. reunia'o de ·1660, procurol:f dar um 

·carilter le~Jt=il e urna . san~ao as prátiéas que se hav.iam 
'~est<:~belecid0 entre ' colonos e índios e~ por ato especial, 

1 "' ' ~ • ~ 
acompanhado de muitas . outras prescri<;;oes, estatuiu 

' g.ue, se 1um, índio causasse um dano a .um branca e re,.. 
?cusasse dar,,..lhe urna indeniza<;ao · satisfatória, podia ó 
interessado fazer, na resp~ctiva tribo, prisioneiros, que 
S$IÍam vendidos como. es.cravos 'para exporta<;ao, em 
número sufic.iente pata que o produto correspondesse 
' ' . ao dano causado. ' 

· Ror outro lado, para compensar o rigor de tal dis-· 
~ósi<;rp, ess~ mesma assembléia, reconhecendo que os 
inddentes pesagradáyeis entre as duas ra,<;as provi .. 
nham principalmente da intromissáo violenta do~ bran ... 

' . 
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cos nas terras dos índios e que provocava represálias 
da parte destes, declarou nula tóda venda de terra 
pertencente a um índio que nao tivess~ sido sancio ... 
nada' pela Corte de J ustic;a. 

Entretanto, depois de haver adotadq esse princí.
pio salutar tendente a evitar nao só a ocupac;ao vio .. 
lenta, mascarada sób o título de compra como a a~ao, 
sempre fraudulenta, dos intermediários em detrimento 
dos í:ndios, um novo ato de 1663 estat\liu que, em caso 
de assassínio de um branco cometido nas proximida
des de urna aldeia iµdígena, todos os seus habltántes 
seriam considerados responsáveis pelo criine. Nao se 
exigía mesmo a .pro:va que o crime houvesse sido .cp .. ' 

metido por um índio da tribo ·em questao. Dois an6~ 
mais 'tarde.,ení 1'665, a l~gJslac;áo· VéÜ mais long·e ainga, 
e, por . um , ,martifesto abu~o 4,e poder, i;~tira · aos , íl1~ios " 
o direito de designar seus c4ef es para ~tribui,.,Jo ao. ;90; 
vern~dor, ajtíntando est? disposi~ao .que, no caso de 
desóbediencia ªº chef e nomeado, os culpados seri~m 
tratados como rebeldes e como ·· inimigos. Em f676, · 
sancionando .esta ; prática desumana, um" ato ·estabele--:. 
ceu .q'í1e todo índio ·prisióneiro de g,uerra seiia ·consi.-
derado .como escravo . ·'até ªº fim )de . ·seus' dias, e, ·na 
inten<;ao de bem, nGtqi, <;lei-Ju'rna µianeira geraH .a infe ... 
rioridade das . na<;oés indígenq.$, nao semente 'proibi,u,., 
se expressall1-ente, por um ato de, 1692, 'º c:tu1amepto 
dos brancas" com ,,os. negros cu pele,.,vermelhas, "a· fim 
de impedir. .a abo!I1-inável m~stura das pes'o~;S. de ra~a 
inglesa com · as gentes de .cor .. , mas ~iIJ.da, pÓr 'um ar,., , 
tigo do Código de ' Vir,gínia, retírou-se qos negros, 
mulatos e índi0s o direito de possuir ou adquirfr quais-
quer bens . · · . 

E esse sentimento de repulsa do branca pelas 
gentes de cor se in:filtrou profuridamente · e ainda per .. 
dura no espírit0 do saxao americano. 

1 . .. 
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7. A orienta<;ao das metrópoles latinas foi1 sob 
esse ponto de vista, radicalmente diferente. O direito 
de adquirir bens foi sempre reconhecido aos índios, e, 
no que diz respeito ao casamento dos espanhóis ou 
portugueses com os índios, foi mesmo !ecomendado 
por diversas instru<;oes e ordena<;oes portuguesas e 
espanholas. De outro lado, a uniao dos sexos entre 
latinos e aborígines foi freqüente e é mesmo assinalada 
como urna das causas do enfraquecimento das tribos 
dissolvidas pela mesti<;agem ( 41 ) . E é certo que o 
colono latino achou encantos na mulher indigena, e 
isso foi dito desde que as primeiras info·rma<;oes foram 
fornecidas sobre essas novas terras. 

Realmente, no que diz respeito ao Brasil, encon,.. 
travam-se, i:nesmo nas primeiras narrativas da con ... 
quista, aluso~s amáveis ª" mulher , indígep.a. ,Assim .'é 
que PE'RO VAZ DE CAMINHA, delas falando. na sua fa~ 
.mosa carta escrita na primeira hora da descoberta, 
durante a estada de Cabral no Brasil, as apresenta 
como "bem gentis, com os cabelos lisos e negros cain ... 
do. s6bre as suas ' espáduas,"., ~' na pr¡meii;a nqrrac;ao 
que'' foi .publicada (sabre á 'descobcrta, n0 livro intitu
lado Paesi nuovamente retrovati, impressa em 1507, 
delas foi di to que ·"•sao belas de corpo" . 

(41) VARNH/\GEN; loe cit., vol. I, págs. 267,. Os mes-
fi~os tomavam ' diversos quaÜficativos. Ao filho do europeu e 
da fndia, dava~se o neme tupi de ,..... cur:iboca --- ou, de urna 
maneira mais geral, o de --- mameluco. A expressao ,..... caboclo 
.--- designava propriamente o filho do africano já nascido no 
Brasil. Mulato ,....., é mesti~o de branca e negro. No citado livro 
de Gu1ÑAZU, M (.Jgistratura Indiana, págs . 265, se le que, na 
Argentina ,- mulato é o prpduto do b.ranco e do negro; ,....., _me~~ 
~ifo, o do branca e do índio. O p~oduto do cruzamento do md10 
e do negro se diz ,...., zambo. Encontrei em SoLORZANO a deno
mina~áo de ,....., zambohihga (Política Indiana, págs. 128). Cha-
mam~se estes últimos, no Brasil, cafusos. 
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E, a esse respeito, no domínio espanhol, ALEJAN ... 

ORO ÁLVAREZ re(ere que nao sómente o sentimento dos 
colonos nao repugnava, essa conjunc;ao, pelo menos 
com a mesma intensidade que entre os anglo-saxoes, 
como também, fato mais digno de nota, a legisla<;;~o 
espanhola nao se mostrava desfavorável a uniao das 
rac;as, pref erindo que o espanhol se misturasse, em 
suas colonias, coro o elemento indígena do que com o 
elemento estrangeiro, ao qual, aliás, o acesso a seus 
territórios estava pro:ibido, mas que sempre ai se con..
seguia infiltrar ( 42) . E note--se que ja nas instruc;oes 
dadas, em 1501, pelo governo espanhol a Nicolau de 
Obando, primeiro governador enviado as Antilhas, 
continha a recomendac;ao de fazer regulariza~ as unióes 
dos espanhQis com os índios. · 

' ' 8. Eís, · ero rápido golpe de vista', o qu?dro, de .. 
monstrativo da deplorável condic;ao pesoal e social em 
que se encontravam os índios de I\Jorte-América, do ... 
nos primitivos e senhores únicos desses imensos terri-
tórios, quando, em ~ 77 6, a revoluc;a9 . contra a sobera,.. 
nia inglesa proclamou, a independe~tia dos tteze Es .. 
tados que nessas regioes se- haviam '.constituido e que 
se uniram para formar urna confederac;ao, mais tarde 
convertida em uniao mais estreita, nos termos da Cons-
. tituic;áo de 1787. 

M~~mo f ora qos Estados Unidos, este período 1iP.;. 
teressante · e agitado 

1 
da vida social norte ... americana 

já encontrou seu historiador minucioso e autorizado 
na pessoa de Franc;ois Auguste CARLIER, nas suas 
obras notáveis, Historie du peuple américain (Etats
U nis) et ses relations ave e les. I ndiens, de pu is la fon ... 

~ ' 

( 42) Le Droit l nternational Américain~ págs. 26. Daí, diz 
ele, a abundancia de mesti~os, mulatos e zambos. Ver nota pre
cedente . 

' 
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dation des colonies anglaises jusqu' a la revolution de 
1776 ( 43) e La République Américaine (Etats--Unis) 
( 44) cuja segunda parte do 4.0 volume se ocupa dos 
índios. 

s!!<;;Xo n 

NA AMSRICA ESPANHOLA 

9. Nao se passaram de forma muito diferente 
as coisas nas regioes da América submetida a Corca 
de Espanha . Em toda a parte, excec;ao feíta de algu ... 
mas disposic;oes particulares, dominaram as mesmas 
leis até a emancipac;ao dos noves Estados que ·Se or ... 
ganizaram e comec;aram a proclamar a independencia 
em 181 O; essas leis se in,spiravam nos mais generosos 
·sentirpentos de justic;a e humanidade; elas, porém, fo .. 
ram falseadas e deformadas pela avidez do colono e 
pelo anseio do aventureiro de enriquEl!cer depressa . É 
necessário, entretanto registrar que, desde o princípio, 
instruc;oes foram dadas aos governadores gerais, per ... 
mitindo a adoc;áo do regime chamado de encomiendas, 
que con sis tia em um favor concedido pelo rei a vassa ... 
los que se haviam distinguido nas indias. Por esse re ... 
gimen, os encomenderos podiam utilizar os servic;os de 
um certo número de indígenas, sob a condic;ao de tra ... 
tá ... los bem e de prever a sua instruc;ao pelo ensina ... 
mento > religioso . 1í!:sse benefício era concedido para a 
vida' do titular e de seus herdeiros, e até certo modo 
se traduzia numa legalizac;ao do cativeiro, com certas 
garantías para o índio. 

Mais tarde, novas disposic;oes ' Iegais introduziram 
o sistema dos tepar:timientost Eram mais fáceis de obter 

( 43) Ed. Michel Levi, Paris, 1864. 

( 44) Ed. Guillaumin et Cie., Paris, 1890. 

J 

A MISÉRIA INDIANA 63 

que a encomienda para os colonos proprietários do solo, 
e foi o repartimiento que, generalizando ... se, degenerou 
em escravidao. 

Em Espanhola, a grande ilha . em que Colombo 
desembartou, a de H aiti de nossos dias, a explora<;ao 
come\ou a desenvolver .... se rapidamente depois da des ... 
coberta do ouro e grac;as a fertilidade do solo, o co ... 
lono percebeu logo que os indígenas encontrados nao 
podiam bastar a tarefa; de urna parte, o trabalho au ... 
mentava e de outra, o número de indígenas submeti ... 
dos ao novo regimen diminuía consideravelmente, pela 
morte e pela fuga. Lanc;ou..-se máo da importac;ao de 
índios escravizados e em tais propor<;oes que, em qua,.. 
tro ou cinco anos, deviam ter entrado mais de 40.000, 
vindos do continente e de outras ilhas vizinhas . 

Quando 0
1 primeiro ' governadoi' das 1ndias oci ... 

dentais, NCOLAS DE OBANDO, partiu em 1501 para a 
Ilha Espanhola. levou consigo 2 . 500 pessoas tanto co ... 
lonos como aventureiros. O Governo lhe havia dado 
depois de consulta ao Conselho das índias, minucia~ 
~as int3uc;~es, quanto

1 
-ao seu modo de ~gir . Nessas 

~~struc;oes. se est.abeleceram os seguintes princípios: • 
?ra preciso obrigar os naturais a viver em paz; de .... 

v1am eles pagar os tributos e os direitos como os outros 
vassalos; os Castelhanos pagariam, como os indios a 
díz~ma e imposto sobre os prod1:1tos da terra; dev~r .... 
se ... 1a reg~larizar, por urna consagra~ao religíosé;l,' os · 
casamentos dos espanhóis que desposassem mulheres 
indígenas." 

A lguns anos mais tarde, quando veio de gover ... 
nador das Antilhas, o almirante Diego Colombo, filho 
do descobridor, trouxe novas jnstruc;óes, datadas de 
1509, nas quais se confirtnava a sábia recomenda<;ao 
de tratar bem os índios. Nessas instru<;oes, Ie ... se a 
passagem seguinte : .. A fim de contribuir para a pro ... 



64 OS SRLVAGENS AMERICANOS PERANTE O DIREITO 

pagac;áo da fé e da instru<;áo, ordenamos que se cons
trua ao lado de cada igreja urna casa para reunir as 
crianc;as. E ' conveniente desviar os indios de- seus an
tigos costumes, de suas festas e cerimónias, abrigan"' 
do .... os a viver con10 cristaos; tentar,.,se .... á igualmente 
Hxár-los nas cidades, tirá--los da ociosidade e habituá"' 
los ao trabalho; ser .... Ihes-á vedado vender as terras que 
possuem e se determina, novamente, CfUe sejam l:em 
t ratados." ( 45 ) . 

1 O. A pesar da humanidade de tais disposi~o~s . 
a algumas das quais faltava, sem dúvida, todo sentido 
psicológico, p0rque: náo se ~avia tomado em conside ... 
rac;áo a natureza dos índios e a longa continuidade de 
seu$ costumes, os colonos, com o tranqüilo con,scnti1 

n;iento das autoridades, infligiam aos índios um regÚne 
insuportável e mortífero . Por felicidade, esses infeli
zes viram chegar, em 151 O, os primeiros missionários 
goµlinicanos, defen15ores dos direitos do hom.em, que .. 
repres'entaram 'nesta parte 1da América, para 'com ' os 
indios, o mesmo papel benfazejo que os jesuítas no 
Brasil. Com uma audácia heróica, os religiosos C:)r.r.e .... 
<;aram . q s~ insU,rgir contra a atitude . dos Europeus, e 
um del~s. frei 'Antonio de 'Montesinos chegou a lanc;ar 
contra ela, do alto do púlpito, violentas objurgatórias. 

o famoso 1?· BARTOL9MEU DE LAS CASAS, que por 
mujtos a~os e:xerceu sua ativjdade1 nas Antilhas e Amé .... 
rica Central e foi denominado o "Apóstolo das Indias", 
reproduziu, nas páginas de sua Histótia das /ndías 
( 46) , algumas passagens do arden te orador . Teria 

( 45) L EVENE, op. cit., págs. 73 e 7 4. Do livro tao inte
ressante do PROF. R ICARDO L EVENE retiramos vários subsídios re.
lativos a essa parte de nosso estudo. 

. ( 46) L EVENE, op. cit., pag . 78. . 
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ele do púlpito pronunciado as seguintes palavras, que 
f rei Bartolomeu perpetuo u: "Vós estais todos em pe ... 
cado mortal, e. neste estado, ·vivereis e morrereis, por 
vossa crueldade e tirania para coro essas gentes ino .... 
centes. Dizei--me com que direito, com que justic;a, 
mantendes vós este índios numa tao cruel e horrível 
escravidáo? Com que auto-ridade tendes feito essas 
gu~~ras de'testáveis contra essas gentes que, tranqüi.
las e pacíficas, estavam nas suas terras, gentes que 
estais . eip. risco de exterminar por modos antes desco-
nhecidos ? - ~ que títulos eles vos p~rtencem e os 
obrigais a tantos trabalhos e fadigas, sem lhes dar de 
comer e sem cuidar de suas enfermidades adquiridas 
pelo exc~~so de trabalho, de tal sorte que morrem, ou 
melhor, sao mortos para vos 'dar ouro cada dia mais?" 

1 

Estas objurgatórias, cujos termos corajosos se re--
vestiam do prestígio superior da ordem de Sao Do
mingos, provocaram a irritac;áo das autoridade e dos 
colonos, que designaram agentes pata transmitir suas • 
queíxas a Espanha. Tais queixas foram levadas ao ' 
Conselho das índias, que longamente as discutiu na 
presenc;a dos emissários dos colonos e do próprio frei 
Antonio de Mon.tesinos, que se transpOrtou a Europa, 
para justificar 'suas alega'c;oes e defender sua atitude. 
Após largas discussoes, foram tomadas, a propósito. 
diversas resoluc;oes, entre as q,uais distinguiremos as 
sete proposic;oes ,fundamentais , $eguintes: 1.0 Dever .... 
se--iarn considerar os índios como pessoas livres; 2.0 

Seriam instruidos na fé; 3.0 Poder .... se .... ia dar .... lhes ordem 
de t rabalhar, mas o servic;o seria de tal natureza que 
nao impedisse sua edt,\cac;áo religiosa1 da qual resu} .... 
taria proveito para os índios e para o Estado; 4.0 A 
fim de tornar esse trabalho suportável, conceder .... ge .... 
lhes--ia tempo necessário para repousar, todos os dias 
e durante o ano; 5 .. º -.Teriam eles suas casas e bens 

' 
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próprios e se lhes concederia necessário tempo para 
seu cultivo; 6.0 Seriam admitidos a freqüentar as es
colas, a (im de se instruírem mais depressa, enfim, 7.0 

D ar--se-lhes--ia, em troca do trabalho, um salário con ... 
veniente. 

Parecia claramente que, , depois do conjunto dessas 
disposi.<;óes, ainda era possível pensar na continua<;áo e 
propaga<;áo da escra~idao que se punha em prática sob 
o t egime de repartimientos. Os frades dominicanos 
opuseram ainda, ?- esse respe~to, algumas obje<;óes, 
mas os trabalhos dp Conselho terminaram coro a de
clara<;ao do Rei de que o repartimiento era conforme 
o direito civil e humano e que, se de sua prática resul
tassem ainda escrúpulos de consciencia, a responsabi .... 
lidade seria dele, el--rei, e nao daqueles que tivessem 
os índios em seu servi<;o ( 47) . 

.Urna tal declara<;ao, partindo de onde partiu, era 
certamente de molde a modificar a atitude dos domi
nicanos, que, aliás, inclusive Antonio de Montesinos, 
haviam tido, como prova de benevolencia do rei, auto
riza<;áo p·ara voltar as indias . Nesta ocasiao, trinta e 
duas leis ou ordenan~as concernentes aos negócios das 
jndias foram promulgadas na cidade de Burgos. Mui
tas dentre elas compreendiam disposi<;oes favoráveis 
ab servi<;o dos íudios e tendentes a cortigir seus anti..-
90$ há~itos ·selva gens . . 

" . ·· 11 '. , E' por· esse t~mpo, 1512-1513, que come~a 
'a a<;áo enérgica e ben,fazeja de BAR~OLO;MEU DE LAS 

CASAS, que tanto fez falar de si. 
Poi ele, mais tarde, feíto 13ispo de Chiapa, na 

América Central, e durante urna longa vida de tra-
balho e abnega<;ao, sempre em luta aberta contra po
derosos adversários, jamais cessou de ser um defen--

( 47 ) L EVEN E, op. cit., pags. 202. 

A MISÉRIA fNDIANA 67 

sor intransigente dos direitos do índios. Exerceu mes-
mo, por seu talento e sua ilustra<;áo, urna influencia 
decisiva sobre a elabora~áo das leis espanholas rela .. 
tivas aos índios durante o longo período de 1? 17 a 
1542 ( 52), registrando em livros que tiveram larga 
divulga~ao todos os dolorosos acontecimentos que es
tivera observando . Os livros de F REI BARTORLOMEU 

foram os seguintes: História Apologética, História de 
las Indias e D estrución de las Indios. (52-A ) 

O corajoso b~spo combat'eu com sutesso o princi-
pio , d~fendido en tao pelos juristas e teólogos, segundo 
o quaf, como paga0s, entregando-se a práticas. con
denadas· pela civiHza~ao, os índios deviam, sob todos 
os pontos de vista, sel,' considerados como escravos a 
natura. 1Bste assunto palpitante suscitou, mesmo na 
presen<;a do soberano, nao semente por questóes de 
doutrina, mas por causa da importancia dos interesses 
em causa, ardentes polemicas, nas quais a superiori .. 
dad e de L~S CASAS se afirmo u na def esa do princípio 
da liberdade e igualdade, aplicável a todas as criatu
ras humanas de todas as partes do mundo. 

12. Nao me posso dispensar de .abrir aqui t.tzn 
parenteses no desenvolvimento da matéria, a fim de 
consagrar ainda algumas palavras a , FRANc~sco bE vr ... 

, TÓRIA, de quem ant~s já me ocup~i, o que; aliás, nac 
me af asta inteiramente do ·assunto' ·em · es tu do. · · 

1 • ' ' ' . ' • 
1~'sse gra:Q?y p.tqf es sor de . tE:7olog1a da 1Unive~si- , 

da de de Salamanca, · Salamanticensi Academia, ~omn 
~ ¡ 1 ! 

ele refere no f rontispício da primeiia edi<;ao de sua& 
Relectiones Theologicae, era · dominicano . Náo sE. 

' 

{52) No capítulo XII de seu livro. LEVENE apresenta, com 
grande minúcia, os objetos da atividade de LAS CASAS. sua vida 
e sua obra. 

{52~A) Vide nota 15~A. 
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pode furtar ao impulso de intervir na polemica em que 
estavam empenhados seus irmáos de ordem; interven.
<;áo feliz, pois, afirma .... se hoje que certos principios que 
constituem a moderna teoria do direito internacional 
foram proclamados com as lic;oes de VITÓRIA, quando 
tratava de questoes relativas ao direito dos indios dél 
América, estabelecendo--se assim urna relac;ao entre a 
descoberta da América e o nascimento do jus intei 
gentes tomado mesmo no sentido atual, entrelac;ando 
os nomes de ,COLOMBO e VITÓRIA, numa aproxima<;ao 
sedutora e interessante para nós, americanos. 

Tais circunstancias determinaram, nos últir.aos 
tempos, um acentuado movimento consagratóri() de 
VITÓRIA como fundador do direito internacional mo .... 
derno, do qua} GROTIUS nao teria sido senáo o sistema .... 
tizador. O centro desse movimento se constituiu na 
U~iversidade de Valhadolide, onde o entusisamo me.
ridional de CAMILO BARCIA TRELES.. se expandiu 'Sob os 
auspícios de urna sociedade fundada sob a invoca<;áo 
do grande dominicano e onde urna cadeira foi especial ... 
mente criada para o estudo de suas obras. ( 53) . 

JAMES BROWN SCOTT, um autentico norte .... ameri..
cano, animado dé um dinamismo verdadeiramente la
tino., deu nessa Uriiversidade urna bela série de con .... 
ferencias, que foram publicadas em volume, em 1928, 
sob o título - A Origem Espanhola do Diteito In-· 
ternacional M odetno. Mais tecentemente ainda, o pro-
fessor FERNANDES PRIDA .. da Universidade de Madrid 
fez aparecer, no boletim dessa Universidade, um en ... 
saio sobre .- A influen.cia dos Autores Espanhóis ·na 

( 53) A Associac;áo Francisco de Vitória se fundou em 
Madrid em junho de 1926 e a cátedra Vitória na Universi* 
dade de Valhadolide foi criada por decreto régio de 9 de marc;o 
de 1927 e posta sob a direc;áo da associac;áo. 

' 

\ 
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Formacáo da Ciencia do Direito Internacional - Ma~ 
drid, {929), na qual trata e expoe as mesmas id~ias. 
No mesmo seio da Academia de Direito lnternac1onaJ 
de Haya, o assunto já foi largamente versado em 192.5 
pelo consagrado professor VAN DER VLUGHT, da Un1 ... 
versidade de Leyde, precisamente aquela onde pro ... 
fessou GROTIUS. No curso de seu estudo, M. VAN DER 

VLUGHT, referindo .... se a obra de GROTIUS, Comentário 
do Direito de Presas, notou que tal obra, aparecida só ... 
mente em 1868, "era urna publicac;ao inspirada, meta de 
em VITORIA e metade em VASQUES" (54). 

Ainda1 sobre esse mesmo assunto, o ilustre JAMES 

BROWN SCOII'T. já referido: na memorável sessao do 
Instituto de Direito Internacional, realizada em Briar .... 
clif f, próximo de Nova Jorque, fez, no dia 12 de o~ ... 
tubro de 1929, sob o título ,....., A Descoberta da Ame ... 
rica e sua Influencia sobre o Direito lnternaciona.~, 
urna notável conferencia, recen temen te publicada ( 55), 
da qual os ouvintes, entre os quais tive a ventura de 
contar, guardaram profunda impressáo . O conferen .... 
cista apoiava suas afirmac;6es nos trqbalhos de vanos 
especialistas, notadamente no do professor holandes 
VAN DER VLUGHT. 

13 . Realmente, VITÓRIA, nas li~oes que prof E;SSO\t 
em Salamanca em 1532, prOcurou. de'monstrar que os 
títulos que invocavam os .Reis de 'Espanha', f'ara afir .. 
mar seµs direitos senhoriais 'sobre as terras. recente .... 
mente ' descobertas e sobre os povos que nelas . se ~n .... 
contravam, nao repousavam sobre os fundamentos por 
eles invocados, mas sobre outros que assentam no 

(54) R.ecueil des Cours, de 1925, La Haye, ,1926, t. II, 
págs. 417..-420. 

(55) R.evista. de Derecho Internacional, La Habana, nú .. 
mero 38, 1930, págs. 67. 

\ 
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direito das gentes, por fórc;a do qual o habitante de 
um país, no caso as nac;oes aborígenes, é obrigado a 
bem receber aqueles que os visitam e procuram explo .... 
rar seus países sem fazer mal aos naturais; ora, nessa 
hipótese nao se trata de conquista, mas tao sómente 
de ocupac;ao pacífica, nao se justificando a conquista, 
senáo no caso de uma agressao nao motivada da parte 
dos nacionais desse país . 

Do mesmo modo, VITÓRIA contestava aos deseo ... 
bridores ?. direito de fazer guerra aos indígenas e de 
.reduzj ... .Jos .a escravidao, sob o. pretexto de que eram 
pagáos e viviam em estado de pecado, desde que nao 
se podiam considerar como infiéis aqueles que. nao te ... 
nham sido iniciados na fé crista e nao conhec;am os 
princípios de urna moral que condenava suas práticas 
e seu modo de vida. , 

A parte mais importante e fundamental das fm .... 
pugnac;oes de VITÓRIA é a que se refere a legitimidade 
do direito que se arrogava o Papa de outorgar a so .... 
berania das novas terras a um Estado já existente . 
~le nao desconhecia de modo absoluto e~-se direito 
mas só o legitimava dentro de certas e determinadas 
condic;oes, assim quando os indígenas das novas terras 
nao fóssem senhores ill,contestáveis delas ( veri do ... 
mini) ou quando se entr~g~vam a antropofagia, o que 
lhes acentu~va a natt.~.reza , selvagem. , ' 

, A Cób.trovérsia soore ~st.es tao graves problemas 
se estenCleu e, entre os mais' autorizados escritores que 
deles se ocuparam, devem ser ,mencionados, além do 
já referido VITÓRIA, JUAN GINEZ SEPÚLVEDA e ainda 
LAS CASAS. 

Como já tive ocasiao de mencionar, um vivo mo ... 
vimento de revisao destes estudos se está empreen.
dendo em Espanha, sendo que mesmo, na XXVI ses.
sao do Congresso Internacional dos Americanistas 
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que se reuniu em Sevilha e-m 1935, o historiógrafo ar.
gentino, ROMULO D. CARBIA, apresentou uma proposta 
acerca da falsidade da versao tradicional da deseo ... 
berta da América baseada principalmente nos livros d~
LAS CASAS, e de cuja discussao nasceu a resoluc;ao 
para que se elaborasse uma nova História da Desco ... 
berta da América ( 56). 

A respeito dessa histórica polemica, principalmente 
da parte que nela tomou o famoso frei FRANCISCO DE; 
VITÓ;RIA, encontra .... s~ \lma desenvolvida e documentada 
expla'na~ao no já · ,citado livro de ,_ROBERTQ LEVILIER, 
sobre ~ vice .... rei do Peru,FRANCISQO DE 'f.QLEDOi, . e no 
qual se encentra um largo capítulo sob a rubrica ,....., 
El padre VITÓRIA, el título de los Reyes y los derechos 
de los Indios. 

Quanto ao Direito Internacional, o que se ve do 
estudo destas questoes é que, no desenvolvimento de 
sua teoria, o professor de Salamanca chega a conclu..
sóes que BROWN SCOTT assim resume na mencionada 
conferencia : "Os espanhóis tinham o direito de visitar 
os territórios dos selvagens e de aí se estabelecer, com 
a condi~ao de os nao prejudica·r. Era do dever dos 
índios permiti .... Jo, pois o direito de um é o dever de 
outro. Mas tratava .... se no caso de um direito do:; Es-
panhóis e de um d,ever dos índios? - Sles podiam ... n<J> 
assim consjderar, diz.-se~ em virt\.tde do "direito · <;las 

\ 1 ( ' ' ,, 

ge;ntes" ( juf gént'ili m), qt,ty . ~· um~ , pal'.te qa .)ei natural ' 
ou melhor, derivada dessa lei. ',E~sa é .• um~ prqposj<;.ád' 
acertada, ma~ i;nsufjciente, para, }J,cOt si, satisfazer . o 
espírito do nobre dominicano:, Havia urna razao mais 
profunda, que VITÓRIA tratou logo de formular, defi .... 

( 56) Ro MULO D. C ARBIA, doctor en H istoria Americana 
(Universidad de Sevilha y Profesor de las Universidades de 
Buenos Aires, La Plata, La Nueva Historia del Descubrimiento 
de América, Buenos Aires, Casa Coni, ed. 1936 . 
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nindo que o direito das gentes é um conjunto de regras 
que a razao natural estabeleceu entre as na<;óes. Se 
ele houvesse dito ínter homines, nao teria definido o 
direito internacional. Escritores tinham falado antes 
dele do jus gentium, como sendo o direíto natural dos 
indivíauos; VJ.TÓRIA empregava o termo com referen ..... 
cia as na<;óes e falava do jus ínter omnes gentes, nao 
sómente do direit(' entre duas ou várias, mas entre 
toda's as na<;óes . Citarei textualmente suas palavras: 
., Quod naturalis ratio in ter omtzes gentes constituit vo ..... 
catur jus gentiutn." ·E, nessas condic;oes, o direito in ..... 
ternacional foi em tais termos enunciado e definido 
em 1532", 

Repitamos que essas definic;5es f oram enunciadas 
nas discuss5es suscitadas a propósito da descoberta da 
América e das relac;oes dos Europeus, que em s'Uas 
terras desembarcaram, com os índios que aí já viviam, 
circunstancia que, como disse, aproxima a descoberta 
da América da definic;áo do direito internacional. 

14. Fechando o parenteses e prosseguindo no 
desenvolvimento de nosso tema, digamos que todas 
as interven<;oes referidas e principios assentados em 
benefício dos direitos dos indios, apresentando sob o 
ponto de vista teórico, um grande interesse, foram na 
prática pouco eficazes e em coisa alguma modificaram 

· avida do indígena americano . Continuou ele, a ser 
perseguido e maltratado em toda a p11

1

rte 'espanhola 
da América. 

E é muito curioso registrar que, ao passo que em 
Espanha e Portugal, -do selvagem americano nao foram 
introduzidos senao alguns espécimes, a principio, para 
servir de pe<;as de convic<;áo e documentac;ao autentica 
da existencia dos povos americanos, e mais tarde para 
serem vendidos como escravos, amostras bastante po ..... 
bres, aliás, e matéria sobre a qual os cronistas das 

, 

I 
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cortes ibéricas nao registram coisa alguma de interes~ 
sante, a Fran<;a, que nao tinha interesse direto no caso, 
foram levados grandes grupos d·e índios brasileiros . 
No número <lestes, um, que nao compreendia menos 
de 50 figuras e teve ali um papel singular, pois par .. 
ticipou, com dan<;as e simulacros de combate, segundo 
o modo autentico das florestas americanas, nas me .. 
moráveis · festas celebradas em Ruáo, por ocasiáo da 
visita que, em 1550, fez a essa cidade o jovem casal 
HENRIQUE n .e C~TARLNA DE .MÉDICIS. Essa parte das 
festas em honra dos reis. de F ranc;a teve repescussao 
e vem narrada numa brochura, hoje raríssima, im ..... 
pressa em 155 1, reeditada tres séculos mais tarde, em 
1851, com co.mentArio e notas, sob o título: - U ne 
fete brésilienne célebrée a R ouen en 1550, suivie d'un 
fragment du XVI siecle pourtant , sur la théogonie des 
anciens peuples du Brésil ( 57) . De modo muito mais 
completo esses acontecimentos e outros similares sao 
descritos no já citado livro de Afonso Arinos de Melo 
Franco, com larga e erudita documentac;áo. 

E' bem sabido que as atividades comerciais dos 
Franceses no século XVI na costa ocidental sul da 
América foram consideráveis e esses 1ndios que figu
raram nas festas de Ruao teriam sido naturalmente 

< 

(57) No Volu~e II. págs. 3~9 da H istória da Colonizar 
~a~» cit., foi reproduzida, sob o título ,....,, ·'Figures 'de , Bré~ilien~ 
(sic) a t}ravura sobre· madeita que · se ve na edic;ao original 

desse pegueno livro. Já ÜAFPAREL, H ístoire du Bcésíl Fran~.ais 
au XVI siecle, París, · 1878, págs. 133, havia reproduzido a 
m_ais interessante parte da publicac;ao de 1551. A prqpósito 
deste curioso conbecimento, encontra~se um assinado F. X. a 
folhas 171 do tomo 51, l .'1 parte da Revista do Instituto His~ 
tórico que transcreveu do Jornal do Comércio sem indica~ao 
de data. Desse estudo se verifica que nao só urna, mas várias 
casas de Roao haviam sido adornadas com baixos~relevos de 
madeira representando cenas da vida dos selvagens americanos. 
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para ali levados como eser avos. E f oram os f rance ... 
ses, nao sómente os primeiros a explorar comerciaL-
mente a regiao, como a escrever obras sobre os ha..
bitantes primitivos dessas terras. 

E cabe a qui urna referencia a grande contribuí ... 
~ao que essas atividades francesas concorreram para 
o con,hecimento da vida, do caráter e das instituic;óes 
do selvícola brasileiro. 

Franceses f oram dos primeiros a visitar aquelas 
' terras, e,m, temerosos. mas •freqüentes empreendimen,.. 

tos,, ªº nort~ e ªº sul,, entrando em contato com o gen..i. 
tio, algumas de cujas tribos a eles se aliavam para 
conservac;ao 'de seus térritórios contra os ataques por,., 

. tugueses. E tao freqüentes e tao valorosas foram as 
ousadas atividades fráncesas por mais de um século, 
ao longo do litoral brasileiro, que houve um momento 
histórico em que urna parte da terra se podia chamar, 
como a chamou VILLEGAI~ON - France Antarctique, 
sendo certo que, como nota o ilustre CAPIST RANO DE 

ABREu'' , durante anos ficou indeciso se o Brasil fica ... 
ria aos Peró ou aos Mair, como os índios denomina ... 
varo en tao portugués es e franceses ( 58) . 

Notemos, ademais, que os navegantes e os mis ... 
~jonarios franceses, no que . particularmente diz res ... 
peito a usos. e · costumes, ~rouxeram urna contribuic;ao 
pre<;~osa para o conhetimento~ ):los 1selvagens sul..-ame ... 
ricari0s . Anteriores 'e mais numerosos que os. portu ... 
· gueses, os cronistas franceses f orneceram sobre a vida 
e os costumes dos indígenas os primeiros documentos 
e inf orma~oes. Sem dúvida, a correspondencia dos 
padres j esuítas e o Diário de N avegafao de PERO 

LOPES DE sousA nos fazem chegar mais adiante pelo 

(58) Capítulos da História Colonial, págs. 46, 2.ª edi~áo, 
Rio de Janeiro, 1928. 
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passado; mas tais cartas, assim como o D iário, nao 
foram encontrados e publicados senáo muito mais 
tarde. Deve ... se, pois, mencionar, antes dos cronistas 
portugueses, em relac;ao ao sul do país, o franciscano 
ANDRÉ THÉVET, autor das Singularités de la France 
Antarctíque, que narra o que observou no Brasil em 
1555, e o calvinista JÉAN DE LÉRY, que acompanhou 
BOIS LE OOM.TE ao Rio de J aneiro, e permaneceu aí de 
1556 a 1558, tendo sido um dos comp.anheiros de 
VILLEGAIGNON. Em seu Hvro ·publicado pela prim~ira 
vez em. 1578, se le, coro ·a narrativa de SÍ¡la·s via~ens· 
de ida e volta, e com o relato das atribui<;oes que so ... 
freu por divergencias religiosas com o -; chef e da em..
presa, tudo o que viu e observou quanto aos indios, 
no litoral e nas grandes ilhas do interior da bahía, 
durante seu demorado convívio com eles. 

Em rela~áo ao norte devem ser lembrados, depois 
dos capuchinhos CLAUDE o'ABBEVILLE e YVRES D

1

E

VREUX, que nos legaram magníficos trabalhos, cheios 
de informa~oes precio~as a que já me referi. ( 59), LA 
CONDAMINE, que, deixando Quito, no Vice ... Reinado de 
Nova Granada, dirigindor--se para o Atlantico, verifi .. 
cou, c?!-11º !estemun~a ~~ sua R.elatio-n d'un voyage 
dans l znterzeur de l Amerzque M eridionale en deseen ... 
dant la riviet'e de l'Amazones •. . publicfida em 171~ e 
1741, a transforma~áo que ' s~ op~.ro11 n,a' vida socria1 ' 
dos indio$ subordinado~ as missoes. . 1 · '' " • 

• ~ ' l . ,1 ' 1 t 

Registre ... se que estes a~suntos ·naÓ deixaram de-
·pois disso de ser ocupados por franceses, em diversas 
épocas, ná'O podendo ser ·olvidados os estudos de PAUL 

(59) Histoire de la Mission des Peres Capucins en l'isle 
de M aragnon et terres circonuoisines, Paris, 1614, e Voyage 
dans le Nord du Brésil, faít durant les annés 1613 et 1614 Leí~ 
pzig, 1864. ' 
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GAFFAREL ( 60), para os quais tem contribuí do, tam.
bém, de modo verdadeiramente notável em nossos dias, 
as pesquisas e trabalhos do professor PAUL RIVET, que, 
ainda em 1928, fez no Rio de Janeiro urna série de 
conferencias que encantaram e instruiram um largo 
círculo de ouvintes ilustres, e seu distinto discípulo, se 
bem que nao frances, mas educado em Fran<;a, A. ME.

TRAUX, que, dedicando.-se com inteligencia a esses es.
tudas, publicou, em 1928, dois muito interessantes Ji ... 
vros - La <:; ioilisation M atérielle · des ·Tupi - Guara.
ni - e - La Relig'ion, des . Tupinambás. 

Ao lado dessa interessante e fecunda atividade 
investigadora e informativa, é necessário notar a ati .. 
vidade comercial dos franceses no Brasil. E' sabido 
que importantes casas de Diepa, de Ruao, de Hon..
fleur, mantinham representantes franceses, que no Brasil, 
ficavam vivendo a vida dos selvagens, a qual se 
adaptavam de tal modo que LÉRY registra que al ... 
guns se regalavam com guisados preparados com carne 
humana. O certo, porem, é que esses representantes, 
tendo aprendido as línguas indígenas e conquistado a 
confianc;a dos selvagens, preparavam com seguran<;a 
e arrumavam no litoral os grandes carregamentos de 
pau..-brasil, plantas medicinais, animais e aves, com 
que se abarrotavam prontamente as naus francesas 

· que ali aportavam. · 
Desse original comércio se conhece a documen ... 

' tac;aq de um curios<? exemplo: trata-se de um empre-' 
~ndimertto certamente dos mais antigos, sobre o qual, 
entretanto, se possuem dados precioso~. po1 haver 

( 60) H istoire du Brésil Franfais au XVI siecle, Paris, 
1878. 

A respeito da obra de Gaffarel encontra~se um interessante 
estudo de Ramiz Galvao na Revista do Instituto Histórico, vo~ 
lume 156. 
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VARNHAGEN descoberto em Lisboa os respectivos pa ... 
peis. Refir0r-me a viagem da embarca<;ao Pelerine, ar ... 
macla em Marselha por Bertrand D'Ormesson, barao 
de Saint Blancard, e que aportou ao Brasil em feve..
reiro ou mar<;o do ano de 1531 . .Esse barco foi pelos 
portugueses capturado, quando, completamente carre..
gado, regressava a Fran<;a. 

Nosso historiador pode estudar, nos arquivos de 
Lisboa, o manifesto da Pelerine nessa viagem e verifi ... 
cou que1 .éntre a volumosa carga que transportava 1 se 
encontravam, ao lado do pau.-brasil, do algodao, das 
peles de animais, - trezentos macacos ·e seiscentos 
papagaios, com a nota de que alguns já f alavam fran ... 
ces. 

E' sabido que, em Ruáo, antiga capital da Nor.
mandia, existiu no século XVI a famosa Casa do 
Brasil (Hotel du Brésil), e de cuja característica o~na..
menta<;áo guarda ainda o museu dessa velha cidade 
curiosos espécimes de baixos .... relevos esculpidos em 
madeira representando figuras de selvagen,s brasilei ... 
ros e cenas de sua vida. 

Na obra magnífica, já aquí referida, da História 
da . Coloniza9ao Pbrtuguesa no Brasil, encontram .... se . 
reprodu<;o~s desses interessantes baixos-.relevos. 

Foi, pois, intensa em Fran~a a repercussáo, da vida . 
selvagem do brasileiro primitivo e, tanto que espíritos \ 
como o de MO.NT AIGNE, altíssima expressáo da cultu ... 
ra e do sentiínento de seu tempo, com ela se impressio ... 
naram, qual o mostram diversas passagens dos Essais, 
notadamente o capítulo Des Cannibales em que se re .. 
f ere expressamente a ceux du Brésil. (L. II, XII. ed. 
de 1580) e o que lhe valeu da parte de GILBERT cHI ... 

• 

\ 
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NARD o qualificativo de Un defenseur des lndiens . 
(61). 

MONT AIGNE chegou mesmo a dar as honras da 
tradu~ao e da publicac;ao a estrofes de poesías de sel .... 
vagens brasileiros nas quais se comprazia em reco.
nhecer um verdadeiro "gos~o anacreóntico" . E ssa do ... 
cumentac;ao, tao completa, sobre as coisas brasileiras 
na obra do grande escritor frances, é explicada pelo 
fato de haver tido .MONTAIGNE a seu servic;o, por muito 
t empo, segundo ele. mesmo informa, ' 'un homme qui 
avait demetiré dix ' ºu douze ans en cet autre monde 
qui 'ª été ~écouvert en notre sie~le, en l'endroit ou Vil..-
legaignpn ptint t erre qu'il surnoma France Antarcti ... 
que". :Bsse capítulo , de Montaigne, se bem que muitas 
vezes citado, nao era perfeitamente conhecido no seu 
inteiro teor, de sorte que real servic;o prestou Luís da 
Camara Cascudo, vertendo para o portugues e publi..
cando enriquecido de preciosas notas nos Cadernos 
da Hora Presente - (Sao Paulo), sob o título "Mon .. 
taigne e o Indio Brasüeiro", de que fez elegante sepa ... 
rata . 

15. A Franc;a nao era, entretanto, um país de 
colonizadores dessas regióes. A responsabilidade da 
miséria indiana na América nao lhe cabe pois. E, se 
é certo que essa miséri.a,. de faío existiu.. como cense ... 
q}ienc;ia .do tratalll~nto . Ci~e' aos indios deram os. colo .. 

: nos, na.o . s~ pode 8eix~r' de reconhecer a sabedona das 
leis espanholas reÍativas· aos indios e o espírito huma ... 
nitátio que as ditou. lsso se torna evidente com o es .. 
tudo do livro das Recopilacione~. r:epositório onde e~
táo essas leis reunidas, e mesmo pela leitura de inte
resasntes capítulos da já referida obra de SOLARZANO 

( 61) L'Exotisme americain dans la literature fran~ais, du 
XVI siecle, Cap. IX, págs. 1911. 
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E' assim que sempre se deu ordem e essa ordem foi 
sempre repetida, de considerar os índios como homens 
livres e vassalos da E spanha, mesmo aqueles que se 
fisessem vir da América portuguesa. Em virtude de 
sua situac;ao dependente, humilde e miserável, 1orde .. 
nou .. se que fóssem defendidos e protegidos; concede ... 
ram .. se..-lhes os privilégios que a lei conced1a aos me... 
nares, reconhecendo .. Ihes, entretanto, o direito de dis ... 
por de seus bens, com a {aculdade excepcional de po ... 
derem rescindir seus contratos. 'Estabeleceram .. se, 

' ' ' 1 

pat? suas falt.as, penas m:ais b~andas que 1a$ 'or<;lh1á; 
rías apesar 1 de estare.rn, s9b to~os os aspe~tos, . sub .. 
metidos as leis comuns do reino. · 

Além dessas disposi~oes gerais que emanavñnl di-
retamente da autoridade real ou do Conselho das In ... . 
dias, os governadores gerais publicaram 1 nos lugares 
em que serviam, instru<;5es que · visavam mais especial .. 
mente determinadas regi5es. Elas concretizavam a ex .. 
periencia adquirida, com a prática do governo dessas 
regióes, chamadas índias Ocidentais e com o contato 
dos selvagens . 

T ais sáo as O rdenac;óes de alguns vice..-reis, em 
particular as de DON FRANCISCO DE TOLEDO, de 6 de. 
novembro de 1575, datadas de Arequipa, plena regiao 
andina, e .nas quais, entre muitas medidas, '!ncont11a-rse:. 
um ·dispositivo autorizandp os, índios a depo:r; como ·tes ... 

, ·temunhas, 'E• verqade que . se. ex~~ia ~ o d~poim~n~9' qe, . 
seiS . índió~ p,ara cqnstituir uina/, .só t'e.ste.rilUnHa válida; 
a circunstancia, porér.n, já ' assirialava o erédito que se 
comec;ava a dar ao índio . . Dignas 'igualment~ de serem 
mencionadas, por sua precisáo, pelo julgamento reto, 
pelo espirito de humanidade e sentido moral que re.
velam, sao as Ordenac;oes do Governador e Capitao..
Geral das províncias do Rio da Prata e do Paraguai, 
JUÁN RAMÍREZ DE VELASCO., datádas de Assunc;ao, l 
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de janeiro de 1597 ( 62), as quais se devem acrescentar 
as do licenciado DON FRANCISCO DE ALFARO, auditor 
da Audiencia Real de Charcas e visitador das pro ... 
Víncias do Rio da Prata, do P araguai e Tucumáo, da ... 
tadas igualmente de Assuni;;áo, 12 de outubro de 161 1 
e confirmadas em 1618 ( 63) . 

15,.,A. F azendo um resumo de quanto foi dito, 
registremos que com a domina<;áo espanhola por toda 
a parte a organizac;áo primitiva foi depressa destruida 
e substituida por outra m,uito diferente e que deu pro ... 
fundas características a Nova E spanha . 

Subjugado sob todos os pontos de vista, o indí,., 
gena como que estacionou o desenvolvimento de sua 
civíliza<;áo peculiar e permaneceu numa estagnac;áo de
primente. Todavia, a · organizac;áo do regime colonial 
pos termo. a escravidáo própriamente dita do índio. 
A organizac;áo económica da colonia, todavía, o reduz 
a urna, escravidao de fato mais vigorosa que a primi .... 
tiva, porque, deixando de , ser individual, l'ecai §obre 
toda a rac;a. . .. 1· - ! ·r~~,·:!1r~:itl 

Realmente, concentrada a propriedade em maos 
dos ocupantes, criou para eles urna predominancia' eco .... 
nómica que lhes permitiu explorar o índio de forma es ... 
candalosa. 

Ent~etanto, de um modo geral, infelizmente ape .. 
nas real no ponto de vista meramente teórico> o tra ... 
bélhador indígena se ~chava perfeitamente garantido. 
A s ordenanc;as reais promulgadas · durante o regime 
colonial para os chamados indios, foram reunidas sob 
o título de Recopilación de Leyes de Indias, contem 

{ 62) Esse notável documento foi publicado pela primeira 
vez na Revista do Instituto Paraguaio, ano IV, fevereiro de 
1902, n. 34, págs. 337 a 356. 

, ( 63) Apud Gu1ÑAZU, cit., págs. 280. 
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sábios e elevados preceitos em matéria de trabalho, 
que sómente podem ser igualados por leis- sociais dos 
tempcs modernos. 

E' assim que, de acórdo com os princípjos da Re-
copilación, "el trabajador indígena, de acuerdo con 
esa legislación, debe recibir un salário mínimo sufici
ente para cubrir sus necesidades ( 64) si presta sus 
servicios en obras . arquitectónicas, la jornada máxima 
será de ocho horas ( 65), descansará los domingos !1 
días festivos, aun cuando tenga el patrón bula en c0,n .... 
t tc;lrio ( 66) ; recibita su salario pt;ecisamente en ef eti,.. 
vo, bajo pena, contra el patrón, de perder lo pagado 
en otra forma y de satisfacer una multa ( 67) ; será 
atendido y pagado dar ante su enfermedad por el pa
trón; recibirá indemnización en el c;iso de acidente de 
trabajo y en caso de muerte o de despido injustifica .... 
do ( 68) . 

N~'Ssa monumental legislac;áo de índios, regula.:. 
mentél,..se o trabalhq ,~os menores' e o contrato de aprert
dizagem: atende .... se enfim aos principais aspectos do 
trabalho. 

Como se ve sao dispositivos que parecem de no~ .. 
sos dias. A propósito observa o historiador argentino 
de onde tiramos esses elementos o seguinte: " Pero la 

(64) 
Tít. XII. 

Ley II . Libro ·VI. T ítulo XI,II y Ley I. Libro ;v11. 
- Reco,r,iladófl de las Le11,es de India~ .. 

• 1 

(65) 
de Indias. 

Ley VI. Título VI. Libro 111, Recopilación de Le,yes 

( 66) Ley VII. 
Leyes de Indias. 

Libro VI. T ítulo XIII. Recopilación de 

( 67) Ley VII. 
Le yes de 1 ndias . 

Libro VI. T ítulo XIII. Recopilación de 

tilla. 
(68 ) Ley V. Título III. Libro IV. Fuero · Viejo de Cas .. 
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población indígena estaba en tan lamentables condi-
ciones sociales que era incapaz de hacer valer estos 
derechos en su favor. No hay para qué decir que los 
patrones, espontáneamente, no complían las prescri-
ciones legales ·citadas y que las autoridades tampoco 
los obligaban a cumplirlas". ( 68--A). 

1Sste é o quadro que apresenta o estudo da vida 
do indígena no período colonial, e, a despeito de .t~do 
esse vasto corpo de leis humanitárias e de prescn<;oes 
pormenorizadas, é preciso assinalar, entreta~to, confo:me 
observa soLORZANO, c0mo a maior e a mazs lamentavel 
das infelicidades, entre os infortúnios numerosos da vida. 
dos selva gens, a circunstancia de que tu do o que f oi 
previsto, ordepado e concluído para bem e alívio dog 
índios, tornou..-se contra eles, para seu dano, e se trans .... 
fotmou em um mal acabrunhador! ( 69) . Pondo de 

· lado o Peru e o México, onde os Incas e os Astecas, 
que, superiores na escala social, tiveram urna vida a 
parte, e Paraguai onde as missóes dos jesuitas chega ... 
ram, no curso de sua domina<;ao prolongada, a cons--. 
tituir urna organiza<;áo relativamente estável em parte ' 
de seu território, assim como em váHas regioes hispa ... 

· no--americanas, mais afastadas da costa, onde a emi-
gra<;áo espanhola foi pouco importante e c:nde os ín?i?s 
se confundiram com a massa da popula<;ao adventicia, 
pode..-se dizer, com efeito, que, após quatro séculas de 
seJ,llelhante regimen, os indígenas se dispersaram, por 
'tóda a parte, buscando refúgios nas sombrías florestas, 
estendidas no corac;ao do continente, repudiaram os 
beneficios da civiliza<;ao, encerrando--se na sua condi-
<;áo nativa de selvagens livres e despreocupados. 

( 68 ... A) Lucio Mendieta y Nunez - La Economia del tndio 
- Mexico, 1938 pág. 12 . 

( 69) Política Indiana, págs. 33. 

' 

' 
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16. No que diz respeito ao Brasil, só depois que 
D . Joáo 'III subiu ao trono foi que .Port~g~l se pr~~,.. 
cupou seriamente de explorar a nova colonia. Ver1fir 
cada a falencia da primitiva organizac;;áo feudal, ba ... 
seada na reparti<;áo do país em capitanías, concedidas 
a · grandes chef es militares e senhores opulentos da. m~ 
trópQle, com todas as atrjbui<;óes sob~ranas e d1scr~,, 
cionárias, salvo a tle emitir moeda, mudou--se de or1-
enta<;áo e o novo rei criou um governo. geral, cujo pri..
meiro governador f oi Torné de Sousa, que, desembar-
cando em Sao Salvador da Bahía, em 20 de marc;;o de. · 
1549, erigiu essa cidade em capital das possessóes por,. 
ttiguesas na América. 

O regime das capitanias, ·que tinha sido instituido, 
nao havia dado o resultado que com ele se pensava 
alcan<;ar. Certos donatários nem se deram ao trabalho 
de tomar pos se de seu dominio{ Outros haviam f eito 
a viagem dq América, ~~s ao fim de algl;lns ~nos h~-
viam regressado ao Reino abandonando a con<i:essao 
que lhes fora feíta. Os que ficaram no Brasil, em ge ... 
ral, governavam suas capitanias de urna maneira de~ 
sastresa . E a metrópole, a quem revertiam as ca pita~ 
nias abandonadas, resolveu, sem revogar, aliás, as con-
cessoes, dar .a colonia um governo central. 

Fixou as atribui<;oes do titular· desse governo com 
º ... , . .regimento de 17 de deze~bro de 1548, ~~ c~jos ~ªr"' 
tf os fi urava a recomenda ao de tratar dios com 
doc;;ura, e e castigar como del~nqüentes aqueles @e 

-·lhes fizessem mal, por isso que, como nesse regimento 
se le, ten do sido .. a conversao dos indígenas 'a fé cató-
lica a razao pela qua] f oi ordenado 9 povoamento- do 
Brasil", importava que os indígenas fossem bem tra--
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ta dos e que, no caso de sof rerem um dan o e serem 
ruolestados, se lhes concedesse urna completa repara-
c;ao, punindo--se os culpados . 

17. 'Ésse regulamento tinha sido precedido, en; 
tretanto, de urna Carta Régia de 1537 que concedia ex.
pressamente a autorizac;ao de reduzir a escravidáo os 
indígenas da rac;a guerreira dos caetés, assinalando-
se que a expressao ,_ guei;reira ,_ quando se f ala va 
de selvagem designava o selvagem agressivo e indo-
mável. Com esses dois regulamentos, cujos termos se 
chocaVpm, t~v.e início , essa ~,gislas;áo..,..P.rofusa, lmg¡e ... 

' crisa,. contraditóri~ que foi editada Rela m~tróp0le sobre 
· a condic;ao do índio do Brasil, até a intervenc;áo do 
0ar(jues de Poüíbal. eñi J 75[+ · 
.. E as disposic;oes legais que se promulgaram sobre 
a condic;áo jurídica do selvagem eram tao instáveis, 
táo hesitantes que os possuidores de grandes domí"' 
ni0s e os ricos. proprietácios do país nao podiam, em 
Sell testam~to, regu}a( Oe uma •marteira positiva O, de~,.. 
tino <10$ "'Índios que' possuíam como escravos~ ,Eram 
forc;ados a estatuir no que lhes ' djzia respeitd, ·que se 
devia observar, a leí que vigorasse ao tempo em que 
fosse feita a partilha ( 70) . 

Já nesse regulamento de 1548 o equívoco aparece, 
pois que nele, ao mesmo tempo que se recomendava o 
bom tratan1ento do indígena e se vedava, por uma dis ... 

, posi'c;&o especial, "atacar ,9e ,surpresa e lhe fazer guer .... 
ra, :sob ·p~na de morte' ~ de t~nfisco dos bens", se per ... 
mitia em outros artigos, "cómbater aquel e que agiss·e 
como inimigo, destruir as cidades e os brtrgos, matá ... 
los, e faze--los prisioneiros"; assim, pois, se as Ordenª .. 
s:oes, d..e urna roaneira geral, come'iavam por procla ... 

'Illar, em p.rincípio, a liberaade dos índios, espec1f1ca ... 
... - ---.. 

(70) ALCANTARA MACHADO, Vida e Morte do Bandei~ 
rante.. pág, Sao Paulo, 1929. ' 
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vam logo ero seguida casos ern que era permitido redu ... 
zi ... los ao cativeiro. Coro efeito, vários textos da lei 
autorizavam a tratar como cativos: 1 ,0 O índio capt4 .... 
rado em urna guerra legítima, o índio entregue pelo pai 
que o quisesse f azer instruir, e aquele que se vendesse, 
urna vez maior, e tal se considerava o que houvesse 
completado 20 anos; 2.0 Os que tivessem costume de 
atacar os colonos ou outros indios para os devorar; 
3.0 Os que, tendo sido feitos prisioneiros por outras 
tribos selvagens, '- pref erissem tbrnar ... se escravos de 
cristaos . . , . 

18. Poi entao que se verificou urna circunstan-
cia que teve, para a preserva~ao dos direitos do indí ... 
gena, urna extrema importancia. Coro Tomé de Sousa, 
nomeado primeiro govemador--geral, chegaram ao 
Brasil os primeiros J esuítas, e, entre eles, os padres 
Manuel da Nób¡-ega e Aspilcueta Navarro. Outros 
vieram depois, cqmo Luís de G:ra e José de Anchieta, 
e desses1 Nóbrega•. e Ail.chietar, particularme~te, e mais 
tarde Antonio ··V:ieira, iluminararil d~} yma' yiva luz a~ 
páginas sombrias,.. da lament,ável .,história gp_ s.elva gem 
no Bra§iL_ . , 
- Os jesuítas, desde logo, desenvolveram urna grande 

atividade em favor da rac;a perseguida e se dispuse ... 
ram a reivindicar seus direitos postergados. Para me ... 
lhor agir nessa grande obra de def esa, de catequiza .. 
~a9 e pe civiliza~ao, apfenqeram , a l,íngua do país, . na 
qua} f aziam pequenqs $ermpes, prédicasf' versos e pe~éiS 
de teatro, 'assim como · nela escreveram gramáticas e 
vocabulários ( 71 ) ~ , 

Essa atitude, porém, antepondo ... se a . prática 
generalizada da escravidao, abriu um conflito en--

, 

(71) A primeira preocupa~áo do P. ANCHIET,A foi co~~ 
por urna Arte da Gramática da Língua mais Usada no Brasil, 
impressa em ~oimbra, em ~ 595 • 
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. 
tre eles e os colonos. A pesar de serem esses colonos 
poderosos e gozarem de grande prestígio na Corte, 
os jesuítas tiveram bastante forc;a para obter o apoio 
do governo. Depois do primeiro g.i;upo que veio com 
o governador..-geral, viu..-se como já foi <lito, chegar, 
com outros religiosos, JOSÉ DE ANCHIETA, jovem irmáo 
que foi ordenado padre no Brasil. :E;;sses religiosos fo,. 
ram portadores de uma provisao da Companhia que 
e?giC:: a nova, colonia em província independente sob a 
d1rec;ao de NOGREGA, que já se havia tornado notório 
por sua múltipla e popderada atividade. G rac;as a esta 
medida, que os elevava na hierarquía eclesiástica, os 
jesuít_as puderam agir, no Brasil, com mais seguranc;a, 

, autorif qde e rapidez. 

E o governo da metrópole, para melhor os ampa ... 
rar, quando a Regencia, durante a menoridade do Rei 
D. Sebastjao estava a c&rgo de D. Catarjna, reco-
mendou, por carta régia de 1558, a Mem de Sá, novo 
governador.-geral, que aos padres se concedesse toda 
a protec;ao na campanha que tinham empreendido para 
convertér os · íl).dios a civilizacáo. 

E a ac;áo dos jesuitas prosseguiu, como sempre • 
bei:faz~ja, mas limitada até o dia em que pode tomar 
m~1?,r tncrem.ento,. com a aparic;áo do pad,re _f\ntfu4jo 
.Y1e1ra, que, incontestavelmente, e sem querer diminuir 
as grandes figu:as de Nóbrega e Anchieta, .~ a figura 
~el?:tral · do mov1mento para a defesa dos direitos do 
liomem selvagem no Brasil. _ ..... _ · -

19. Antes de apresentar, em toda sua grandeza, 
a ac;áo de Vieira em favor dos índiós, manda a justic;a 
que nos detenhamos ainda ante as figuras de NÓBREGA 
e ANCHIETA. O primeiro, cansado, menos pela idade -
nao tinha senáo 32 anos - do que por efeito de urna 

' saúde precária; o segundo, jovem - nao tinha ainda 
20 anos - inexperiente, apenas no comec;o das refre..-

\ 
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gas da vida, chegaram ao Brasil pelos meados do sé,.. 
culo XVI, tomados pelo mesmo desejo ardente de se 
consagrar ao bem da humanidade quer f os se ela sofre,.. 
dora e humilde, quer se apresentasse próspera e peca ... 
dora. 

E os instintos e o temperamento desses dois ho ... 
mens se identificaram tao completamente que a ac;ao 
dos dois pode ser considerada como urna só e única; 
NÓBREGA a imaginar, decidir ordenar; ANCHIETA, obe,.. 
decendo, agindó, realizando. A atividade de ANCHIE,.. 

TA.- que, quando chegou ao território selvagem e incul .... 
to da América, nao era senao simples frmao leigo, sem· 
a autoridade que dao as ordens e os sacramentos, re ... 
velou ... se, desde logo, dando execuc;ao as inspira~5es 
de NÓBREGA, tao enérgico, decidido e eficaz e se desen .... 
volveu, em seguida, com tal continuidade e intensida ... 
de na sua ac;;ao, que CAPISTRANO DE ABR~U, que tao 
profundamente se consagrou ao estuClo desse interes .... 
sante aspecto da história do Brasil, disse que quan~o 
!Dais cstqgaya.. ANCHIE! A mais admi_rava N,,QBREGA. 
Aliás, eles nao foram, na Conipanhia de Jesus, ·as úni ... 
cas personalidades cujos nomes mereceram sobreviver 
e atravessar o oceano das idades, pois a ai;áo dos filhos 
de Loiola, no prim~iro século do desbravamento do 
Brasil, é toda urna magnífica epopéia de beleza, de 
amor, de entusiasmo, de abnegac;ao, quer se a considere 
no seu conjunto, quer na atividade isolada ·de seus agen ... 
tes, alguns dos quais constituem, segundo· uma feliz 
expressao de um dos mais recentes 'biógrafos de AN,.. 
~HIET A, uma galería de santos ( 72) . · 

(72) C ELSO VIEIRA, Anchieta (Rio de Janeiro, 1929) no 
capítulo IV, do Livro VI. De uma maneira geral, ver P. J. 
M. MADUREIRA, A Liberdade dos lndi,os e a Companhia de 
Jesus, R.ev. do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vo-
lume IV, do Congresso de História de 1922, págs. 5. 164. 

... 
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NÓBREGA era portugues. Nascido em 1518, estu ... 
dou em Coimbra, f oi aperf ei~oar--se em Salamanca, na 
E spanha. ANCHIETA, ao contrário, era espanhol, filho 
das Canárias, tendo visto o dia em 1534, em Tene ... 
rife. N essa pequen a ilha espanhola, eternamente co ... 
berta de um capuz de névoa, a Nivaria In.sula, dos an-
tigos navegadores, passou a mocidade, indo, coro a 
idade de 14 anos, para Coimbra, onde fez seus estu-
dos . A mesma exalta~a6 religiosa os colocou sob a 
bandeira que o b~licoso INÁCIO DE LOIO LA havia des ... 

· ... f raldado, e o destino os ~ unitt indissoluvelmente para 
cumprir, na história, 'a mesma missao humanitária. 

NÓB~EGA, desde que chegou e tomou em conside ... 
ra~ao o teatro de sua a~ao, alcan~ou, num largo golpe 
de vista, a situa~áo completa que devia enfrentar. E 
compreendeu, desde logo, que era preciso, como ele 
mesmo escreveu: "de um lado, combater o relaxamen..
to dos padres, a poligamia dos brancos, a astúcia e a 
crueldade dos ca~adores de escravos, a inércia religio ... 
sa dos velhos cristáos; e, de outro lado, triunfando pela 
doutrina e pelo amor, vencer o caníbal. submete ... lo ao 
domínio da lgreja e da lei." 

A esse árduo programa inicial, ao qual veio jun .. 
tar ... se por efeito 'das circunstancias, urna larga contri ... 
· bui~a9 a vida administrattva e política .. da colonia, NÓ,.. 

. 'BREGA,. a respeito , qe tantas condi~oes desf avorávi:;is, 
pois '.tinhá fraca · saúde' e er? eoxo · e gago, soube dar a 
·mai's completa · ~ 1. brilnan.t~ realiza~ao, , a tal ponto que 
Rü!}ERT SOUTHEY, dos mais documentados e honestos 
historiadores estrangeiros de ·nossa terra, e que nao era 
católico, declarou que nao via outra personalidade cujos 
talentos, de urna maneira táo ,persistente, tivessem dado 
tantos servi~os ao Brasil ( 73) . 

( 73) H istória do Brasil, tradu~ao brasileira, edit. B. L. 
Garnier, Rio de Janeiro, 1862. l.º vol. págs. 436. 
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Para assegurar a execu~áo perfeita desse pro ... 
grama vasto e múltiplo, NÓBREGA teve a sorte de poder 
contar com o devotamente, o entusiasmo e o genio de 
ANCHIETA, cuja singular e poderosa individualidade de 
místico, de evangelizador, de educador, de poeta, de 
propagandista, de enérgico e intransigente realizador 
de seu ideal de salvar · as almas e de regenerar os cos ... 
turnes, suscitou a aten~ao e as pesquisas de urna cen .. 
tena de historiadores1 de cronistas e de poetas ( 74) . 
A parte místic~ e, de qualquer modo, sobrenatural dessa 
vida de bumilda~e , e de sacrifíc;io, deu ... J.he o resplendor 
.que aureola os santos. E1 realmente, desde muito, se co ... 
gita de sua canoniza~ao. O p~ocesso foi instruido no 
Vaticano) tend~ o papa Clemente XII publicado, a · 1 O 
de agosto de 1736, o decreto de beatifica~ao, no qual 
está dito que, por proposta do ~ardeal lmperiali, subme ... 
tida a Congrega~ao G eral dos Ritos, o Santo Padre hou ... 
ve por bem julgar, depois de ter consultado os cardeais 
e recorrido as luzes do Todo ... Poderoso, fazer conhecer 
que, "para o efeito da canoniza~ao, se devia enumerar 
entre as virtudes que o venerável servidor de D eus, 
JOSÉ DE ANCHIETA, ·possuía em um grau. heróico, assim 
como as virtudes teologais, a saber: a 'fé, a esperan~a e 
a caridade, as virtudes cardeais: a prudencia, a justi~a, 
a for~a e a temperan~a ( 75). , . · · 

' < ' 

20. A au,toridade· dd · padr~ A~TóNio · v;1F:rR~. ~in' 
tel,::i~a~ 'ª questao indigena, . cóW:é.9Óu a, ,Je . f a.:Z~1r .1 sen~ir. 

'j. ' ' ' ' + 

--~. 1 ', ,· •'. ' ~' 

(74) Na monografia de ANTóNro ·oE ALcA.NT,ARA. MJt...., 
CHADO, sc3bre Anchieta na Capitanía d.e Sao ·paulo,' premiada no 
concurso organizado pela Sociedade Capistrano de Abteu, Rio 
de Janeiro, 19.29, R.ev. do Instituto Histórico, vol. 159 . encon"' 
tra-se wna Bibliografía Anchietana, na qual, excluindo-se as obras 
do próprio Anchieta, em o número 13. contam-se 144 números. 

(75) O texto do decreto de beatifica<;ao se encentra in 
extenso, no livro cit. de CELSO . VIEIRA, págs. 337, extraído da 
Vie du Honorable Joseph Anchieta, de CHARLES SAINTE FoY. 

\ 
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desde que, em 1652, veio ele a estabelecer--se no M a..
ranháo, onde a situa<;áo, nesse momento, náo era nem 
clara nem segura, no que diz respeito ao indígena. O 
governo metropolitano nao tinha adotado, sóbre esse 
pon~o, urna atitude firme e decisiva. Nao ousando ~n ... 
frentar o poder da Companhia de Jesus nem contrariar 
seus desígnios humanitários, náo quis, por outro lado, 
contrariar os colonos que, estabelecidos já em grande 
número ao longo da costa, ao sul e ao norte, tiravaro sua 
riqueza, principahnente, do aproveitamento do trabalho 
dos índios escravizados. .Esses colonos come<;avam a 
exercer urna incontestáv~l influencia sóbre as delibera-;< 
<;oes da Coroa. Além disso, os numerosos a tos do go ... 
verno, publicados em Lisboa e em Madrid (durante a 
domina<;áo hespanhola) , relativos a situa<;áo dos indí-
genas, entre outros .os de ~O de mar<;o de 1570, de 22 
de agósto de 15&7, de 11 de nov,embro de 1595, ~e 26 
de julho de 1596, de 5 de julho de 1605, de 30 de JUlho 
de 1609 de 10 de setembro de 1611, de 8 de julho de 
1625 d~ 17 de outubro de 1652, muitos dos quais se 
co~t;ariavam eptre si, ora proclamando a liberdade, ora 
perniitindo a escraviza<;áo, e muitos dos quai~ se c~n ... 
tradizendo nas suas próprias disposi<;oes, hav1am cna ... 
do urna situa<;ao de natureza a comprometer a eficácia 
de todo esfórc;o tentando para a defesa dos índios . 

A chegada do novo governador, MEM .DE SÁ, insti .. 
tuiu .... se o regime das missoes, _que se organ1zou e se de-
señvolveu sob a ac;ao de NÓBREGA e ANCHIETA. ¿ sse: re-
gime consistia no estabelecimento de_ centros_ de ~on ... 
centrac;áo onde os índios eram localizados, instruidos 
na religiáo e em rudimentos de agricultura e iniciados 
na prática de· um trabalho regular. 

Acresce que a lei de 30 de julho de 1609 veio con~ 
firmar a posi<;áo dos jesuítas, confiandO!'"'lhes o prote..
torado dos índios, e, a título exclusivo, a f aculdade de 

I 
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os retirar das florestas e os instalar nas aldeias e outros 
estabelecimentos, dispondo que ficava submetida ao di
rei to comum toda infra<;áo aos princípios nessa lei es-
tatuídos . Os colonos, entretanto, apesar de todas esas 
medidas e porque viam nos jesuítas o grande adversá
rio, obtiveram,' com a promulgac;áo da nova lei de 1 O de 
setembro de 1611, a criac;áo de urna junt'a administrati ... 
va encarregada de todos os negócios, relativos aos in .... 
dígenas e da qual os jesuítas foram excluídos. Em vir .... 
tude desse procedimento variável e contraditório, a sor .... 

· te dos inf elizes índios foi regulada ora de urna maneira, 
ora de outra, segundo p,redominava no Conselho do Rei, 
no momento do· conflito, a influencia do jesuíta ou a do 
colono, sem que o índio, cujo interesse era diretamente 
posto em causa, fósse ouvido ou pudesse intervir nun1 
pro.cesso que devia decidir a. sua sorte. ' 

Entretanto, para procurar modificar esse deplorá .... 
· vel estado de coisas, que esta va levando ao esfacela'-~ 
mento das grandes tribos, algumas refugiadas nas pro,., 
fundidades inacessíveis das florestas, outras dizimadas 
pelas gue~ras e persegui<;óEfS ou pela marte natural P.re--
1natura de seus membros,. como conseqiienc.ia da impo..
sic;áo de urna vida incompatível com o temperamento na .... 
t ivo e hábito seculares, como também pela propagac;ao 
espantosa, das epidemias trazidas pelos que vinham da 
Europa ( 76), nao era preciso mais do que a interven--

(76) E' etll. urna formidável propors:ao que as' moléstias, 
trazidas pelos europeus, assim como outras determinadas pela 
mudarn;a de vida dos selvagens, contribuíram para a extermi ... 
nas:ao das tribos. O professor argentino Enrique Ru1z GurÑAZU 
(Magistratura Indiana, Buenos Aires, 1916) se ocupa com com .. 
petencia do assunto, referindo-se a interessante estudo do escri., 
tor colombiano B. SANIN CANO, sobre El descubrimiento de 
América y la Higiene, publicada em La Nación, de Buenos Aires, 
de 31 de dezembro de 1914, e na qual transcreveu as incisivas 
expressoes seguintes: "Los americanos del siglo XVI eran un 
pueblo sano, pulcro y débil, en tanto que las ciudades europeas 



, 
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~ao de urna vontade poderosa e inteligente. E o órgáo 
desta vontade foi o oadre ·ANTONIO VIEIRA. 

21. Nascido e~ · Lisboa a 6 de fevereiro de 1608, 
o futuro jesuíta, aos 8 anos, veio, com sua f amíl~a, para 
o Brqsil. Seu pai, .Cristóvao, Ravasco, tinha s1~0 no ... 
meado funcionário de uro servic;o público na Bah1a · 

Ardoroso nos estudos, servido pelos dons notáve3s · 
qe urna inteligencia privilegiada, o jovem es~olar fez 
sensíveis progressos, e um dia, em 1623, na idade. de 
15 anos, ex~ltado pela fé religiosa, abandonou furhvu..
mente a casa paterna para se recolher ao Colég~o dos 
JesuíN.1s. Surdo' as instantes solicita~oes de seu pa1, per .... 
sistiu no intento, amparado em sua voca~ao e, após ~ez 
anos de noviciado, foi investidó nas lordens, prossegu1n ... 
do com. sucesso os estuqos que , lhe deviam assegurar 
urna brilhante nomeada. Tal situa~ao nao mudou, en .. 
t.uetanto, a orienta~ao ele seu espirito. Sustent~~o pela 
fé e por um senhmento eleya~o. de. s~u d:ver, c1v1co, re .. 
voltado pelo tratamento que se 1Iifl~g1a, na~ semente aos 
grü:µeiros hé,lbitantes da te,rr,a, que ele con~1de~a~a ~orno 

,. sua própria (pois que foi nela que sua 1ntehgenc1a ·,se 
tinha aberto á compre~n$.áo d

1
as .coisas), co~o tambel)l 

aos pobres africanos que come~ram a se_r u?portados 
pelos fins 'do século XVI, e que, como o~ ind~os, f orai_n 
arrancados de sua vida habitual e reduz1dos a escrav~ .... 
za~ao·; revoltado por ttioo isso, sentiu,..se VIEIR~ na obn ... 

' 9ª~ªº de ,consagrar a ;vida a defesa e educa~ao de uns 

' de la misma época 1 era un conglomerado infecto en q~~ la hi.
giene no era conocida y en que la sociedad y los parasitos do .. 
n:Íinaban · señorialmente." Tariibem OuvEIRA MARTINS, em ~eu 
~otável livro - O .Brasi{ e as Co~ónias, a pág . 140, ~efe_re m" 
formai;oes sutpreendentes quanto a mortandade dos ind1genas 
na América e na África pelas moléstias tr~zi~as ~eJos colo~os. 

Ver ainda A eag~nia entre ·índios br_a_stleiros, in Teodol¡n~o 
Castiglione, A eugenia no Direito de Fam1l1a, S. Paulo, 1942, Pª" 
ginas 197 ,,247. 
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e outros daqueles inf elizes. Estudou, para esse fim, as 
línguas de cada urna das su as diferentes ra~as e se 
dispós a se dedicar a penosa missao a que desejava con .. 
sagrar seus dias . T eve, entretanto, de renunci~r a seus 
propósitos humanitários, submisso c.pmo estava, perinde 
ac cadavet, ,as ordens de seus superiores . Foi,.Jhe or ... 
denado prosseguir em seus estudos de filosofía e tell'-' 
logia, pois era opiniao dos chefes da congrega~ao que 
o profundo conhecimento dess~s disciplinas "estava 
mais de acorde com a eleva.~ao e brilho de seus taleu ... 
tos'' ( 77) . Reservavaµi ... no para altos destinos. 

Prolongados foram seus estudos e demorada sua 
iniciac;ao, pois que só em 1637, na idade de 27 anos, é 
que f oi ordenado padre e disse sua primeira miss a. -
Pode, entao, VIÉIRÁ sahsfazer~ duran'te alguns anos, as 
aspirac;óes .íntünas de seu COJ;"a<;ao, entregando .... ,s~ a con ... 
versáo e a educa~áo dos indígenas. F ei-lo, todavia, com 
tanta modera~ao e comedimento, sem dúvida para ªªº 
chamar a aten~áo. de seus superiores, que essas suas 
primeiras a'tividades nao tiveram nenhuma ressonanda . 
Delas apenas se s~,be, . por breves ,qlusoes ~e sob,retudo, 

1 porque o mesmo VIEIRA a e las se ref eriu, já em ida de ' 
muito 1avan<;ada, numa carta , a u.m amigo. . . 

O que . é certo, entre~anto, ~ que,¡ por , e.ssa époc~, 
o padre VIEIRA entrou na · fase mais brilhante de sua p1ena 
atividade sociál, rev~lando-rse o· orador que, de todos 
os tempos, f oi, na tribuna sacra, o mais acatado no 
Brasil. E tais foram o brillio e G prestígjo que, desde o 
princípiQ, aureolaram seu nome, que, ocorrendo em 1641 
'a liberta~ao de' Portugal do jugo 1 espahhol, ' foi VI:t:;:rRA 

escolhido, com 04tro je~uí~a já célebre, .§!MA.? ,pE 
1 
VAS~ 

CONCELOS, historiador da Companhia no Brasil, pará 
acompanhar a Lisboa o j_ovem DOM FERNANDO DE MAS# 

(77) J. F. LISBOA, Vida do padre A nt6nio Vieira, Río, 
1874, pág. 5. 
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CARENHAS, filho do M arques de Montalvao. vice-reí do 
Brasil, enviado como embaixador da colonia, para levar, 
por ocasiao desse feliz acontecimento, as calorosas fe ... 
licita~óes dos súditos dalém-mar a seus companheiros 
de metrópole . 

Essa escolha, altamente significativa, foi sem du
vida ao encontro de seus desejos, pois o retumbante su
cesso de sua eloqüencia havia nele despertado grandes 
ambi~óes que o faziam aspirar a urna glória a que Pº"' 
dia alcan~ar na colonia. O Brasil, recanto do muhdo · 
ignorado e inculto, era um teatro pequeno para a gran.
deza de sua palavra e para a expansao de seu genio 
brilhante. E tanto que, apenas chegado em Portugal, 
tal era sua impaciencia de vencer, que conseguiu ser 
recebido por El-Rey no dia mesmo de sua entrada em 
Lisboa. 

' . 
E o e:xito que alcan<;;ou foi imediato. Granjeou des ... 

de logo as boas gra~as de P . I oao IV e de tal modo 
que, em pouco tempo, era ~eu_ favorito e conselheir_? . 
O sucesso f ormidável que obteve como orador sacro. 
desde que, pela primeira vez, subiu ao púlpito em Lis-
boa, veio consolidar a posi<;;ao que havia qdquirido na 
Corte. Tornado orador do rei e preceptor dos prínci.
pes, as portas do palácio e mesmo a dos aposentos par ... 
ticulares do rei, lhe foram abertas . Foram ... Ihe confia ... 
das várias missoes diplomáticas, públicas e secretas, em 
F ran<;;a, Castela e: Roma, sen do nomeado em seguida 

· embaixador na Holanda, no momento mais crítico das 
negocia<;;óes relativas a ocupa~ao do Brasil pelos Ho-
landeses. No fastigio do poder, consultado sobre todos 
os negócios de Estado, árbitro do destino dos ministros 
e dos capitaes, o padre· ANTONIO VIEIRA nunca esqueceu 
o Brasil cuiós interesses defendía em todas as opor ... 

1 I 

tunidades, com extremado zelo. Entretanto, a situa<;ao 
privilegiada que lhe deram seu talento e suas qualida ... 
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des eminentes criou-lhe, ao mesmo tempo que facilida,.. 
des e vantagens, violentas inimizades que procuraram, 
por todos os meios, interceptar ... Ihe o caminho. No seio 
rn_esmo da Companhia de J esus, encontrou terrível oposi.
<;ao; e se os chefes da ordem nao ousavam declarar--se 
abertamente contra ele1 _ com receio de descontentar o 
rei, cortavam ... Ihe as asas por todos os meios e lhe em .. 
bargavam os passos quando se entendiam em particu ... 
lar com ele; chegando mesmo a constrange-lo, em 1644:, 
a tomar o compromisso formal ' de vo.Jtar para o Brasil. 

Entretanto, o desejo manifesto de adiar, de retar ... 
· dar o cumprimento desse compromisso atitude justifi .. 
cada pela necessidade de dar satisf a~ao·, continuada
mente, a novas encargos, que o rei lhe confiava, teve 
de ceder, e ele embarcou, por fim, para a América em 
1652 . Partiu entao com a firme resolu~ao de se con ... 
sagrar a def esa dos índios . De. Lisboa seguiu pará o 
Maranhao, centro das atividades do Brasil setentrional , 
e vasta regiao onde viviam em grande número as mais 
diversas na~óes indígenas. 

Ao Maranhao devemos, pois, segui--lo, pois é lá' que 
:vai desdobrar-se, · em formidavel cruzada httmanita'ria 
sua fecunda atividade . . • 

Antecipando, entretanto, sobre a vida do grande je
suita, diremos que seus dias de poder e de glória esta ... 
vam contados. Depois de alguns anos de esfor<;os en
tusiásticos,. na obra das missoes, embara<;;ado sempre 
pela 0posi<;ao tenaz Clos colonos, retornou a Lisboa. . 
Mas nao vivia mais D. J oao IV, o rei que havia sido 
seu amigo. Com a rnudan<;a de reinado, seus inimigos 
se puseram em a<;ao e VI,gmA, por motivos de ortodoxia, 
f oi exilado, entregue ! Inguisii;ao, que o prendeu, e o 

· submet.eu a um processo em que foi condenado; foi-lhe 
defeso subir ao púlpito. Em 1668, porem, foi perdoado 
e reabilitado; voltando a pregar em Lisboa, seus famosos 
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serm5es obtiveram novamente grande sucesso. Recon ... 
quistou VIEIRA dessa maneira seu prestígio pessoal. E 
no ano seguinte, voltou a Roma, onde a Companhia e a 
Cúria o receberam coro a mais notável considerac;áo . 

. Nao conseguiu em Roma entretanto, obter a anu ... 
lac;ao da sentenc;a que o havia condenado, o que recta .. 
mava com muita insistencia, mas regressou a Portugal 
e~n 1675, tendo obtido o favor insigne de ser declarado 
por bula do papa CLEMENTE X, ele uro simples religioso, 
isento doravante da jurisdic;áo do Santo Ofício portu ... 
gues. · 

Em Lisboa, nao encontrando a mesma situac;áo pes ... 
soa.l ·que desfrutara em outro,s tempos, resolveu vpltar 
a Bahia, onde lhe estavam reservados no vos triunfos 
oratórios, assim como também profundas decepc;5es . 
Viveu ainda muito~ a,nos e, aos J8 d~ junho de 169,7. 
faleceu no colégio dessa cidade, coma idadecte ~2 anos, 
dos quais 65 consagrados .a vida religiosa. 

' • ¡¡ 22. Tal 'é, ·em tra~os largos, a vida desse homem 
ilustre, cujos sermoes e cartas, reunidos em diversos vo ... 
,h1;1Me.s e ,tomos, encerram página~ da mais alta eloqü_en ... 
cia e do melhor estílo, na mais pura língua portuguesa, 
e que na vida brasileira aparece como a figura centra] 
do movünento . pata a protec;ao do~ índios e 9 reconhe ... 
cimento de seus direitos civis. Desviado, no princípio 
de sua carreira religiosa, de sua verdadeira vocac;áo, 
que era. a , ~e missionário1 voltou ~le com todo o ardor 

. juvenil kl sua camranha humanitária,' quando se estabe.
~eceu no Maranháo em 1652 . 

~ Entretanto, a atmosfera ·que eJ;lcontrou no Brasil 
nao lhe foi favoravel. A despeito das leis que procla .... 
mava,m a liberdade dos índios, a escravizac;áo deles era 
a prática geral da colopia, co~ a manifesta tolerancja, 
senao com a cumplicidade, das autoridades civis . E 
deve ser reconhecido _que tal situa<;ao era favorecida, 
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~té cer~o J?Onto, ~e~o carát~r equívoco das leis, por suas 
1numerave1s restr1<;oes e d1stinc;5es, enfim, e sobretudo 
pela versatilidade da administra<;ao superior de que 
emanavam. 
, , De outro lado, por ess:s tempos, a presen<;a dos je

suitas nessa parte do Brasil era suspeita e indesejavel, 
a tal ponto que, para obter autoriza~ao para se fixar 
n? Pará, deviam eles assinar, na sede mesmo do go
vetno da província, o compromisso formal de se nao 
ocuparem nem dos índios escravizados nem da admi .... 
riistra.<;ao dos índios livres. .Em face de tal , situac;ao, 
sendo claro qu~ nao poderia, por correspondencia entre 
pontos táo afastados, como a metrópole e a provincia, 
em ten1po ~m que as comunica<;oes eram tán precárias, 
obter as medidas de que necessitava, para interferir com 
a:itoridade e de um;3- maneira eficaz nessa grave' situa
<;ao, o padr~ VlEIRA!' embarcou de novo para o Reino, 
em junho de 1654. · 

. Em Lisboa, onde se entendeu pessoalmente com o 
re1, que havia <;onsultado, sobre essa ·matéria, seus •m,erl 
1hores conselheiros, obteve, apesar da viva oposi<;ao dos 
podero-:_os .defensor~s dos colonos do Maranhao, a pro-
~ulga<;ao do. decreto de 9 ·de abril de 1655, que, redu.., 
z1ndo o número de ·casos legítimos de escravidáo, 
punha em vigor o regime das miss6es e confiava di
reta e exclusivamente, aos padres da Companhi~ de 
Jesus sua organiza<;áo e direc;ao . Dessas miss6es VIElRA 

f?i noipeado .supe~jor~ c,om poderes quase discricion~- . 
rios . · · · • fl 

. Regressou, entao, ao Maranhao, onde chegou em 
.ma10 daquele ano; e, apesar do acolhi,mento~ Nisivel-
mente hostil que lhe estava reservado, desenvo1veu 
u,~ª atividade extraordinária, da qual advieram bene-
fic1os para todos os índios da regiao do norte. Se bem 
q_u: essa regiao fosse inóspita e invadida por urna mu} ... 
tldao de insetos de toda espécie,_ nocivos e incómodos, 
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ele a percorreu a pé ou em pequenas embarc~c;óes, por . 
centenas de léguas, visitando um grande numero de 
tribos, padficando .... as, civilizando,.,as, construindo igre ... 
jas e escolas . Por esse tempo. para instruir os indíg.e ... 
nas de diversas nac;oes, compós vocabulários e catecis.
mos em sete línguas diferentes, em face do texto por.
tugues . 

23. Mas tal situac;ao pouco durou. Urna reac;áo 
violenta se desenhou e conseguiu triunfar. Promulga ... 
I,'am ... se novas leis, que, imprecisas, transigiam em bem 
dos interesses do colono; enviaram..-se novas 'inst.tuc;óes 
aos governadores; e, por fim, encorajados pelo apoio 
dos poderes públicos, ·as populac;óes do Pará e ~o ~a ... 
ranhao se sublevaram em 1661, expulsaram os Jesuitas 
de seus colégios, tratando ignominiosamente a todos, 
inclusive o velho padre VIEIRA, contra quem foi empre... 
gado o maior rigor, e ' embarcado coin os demais para 
Lisboa . 

, 
1
' Apes~:r : .desses · aco:nte~im~~~<;>sr .·o grande, missj~ ... 

ná,do náÓ cessou, JJ1es.mo depois de ter deíxado o Brasil, 
de se ocupar dos índios. Os pocl~Tosos interesses e~ ... ' 
penhados no caso deviam, entretanto, anular sua ac;ao. 
Por urna serie de atos de 1661, 1663, 1667, 1678, 1680, 
1685, 1691, 1715, 1718, foi senda sucessivamente res ... 
tabelecida a legislac;áo incoerente e contraditória do 
período ~nteriQ~ a ~nterv.e-n~ao .' de VI~I~A ... e: ín~io ; foi 
abandonQ.do ·~em 1edade a rse u1 ao a, ess:;rav1za~ 
-~' ªº exterminio; ' ' urante esse ' p~ríodo, o ~escaso ' 
e a falta de -escrúpulos atingiram a ta1s proporc;oes que 
se pode autorizar, ' por urna 'carta régia de. ~O de maio' 
de 1718 o resgate de 200 índios, para facilitar, com o 
produto,' a constru~áo da n~va catedral do Maranháo! 

R esgate era um eufemismo pelo qua~ se des~gnava 
a escravizac;áo do selvagem. .A expressao provem da 
circunstancia de se procurar, a princípio, encob.rir a es ... 

f ' ' "t. . ' ' 
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cravizac;áo do indio com a aparencia de liberac;ao de 
uma escravfdao a que estaria ele su jeito por outros , ín .... 
dios . O índio era, pois, resgatado, mas o resgatador 
tornava..-se seu cfono . E esta expressao generalizou--se 
para designar a ca·~a ao índio 'e, por conseqüencia, sua 
captura e escravizac;ao . 

Depois que as coisas tomaram esse aspecto, tais 
excessos foram cometidos, ta is crueldades f oram exer ... 
cidas no Brasil que o Papa._B~NEDITO vp foi levado a 
publicar a bula de ·20 de setembro He f74L que, con ... 
firmando as bula~ anterio.res de :pAtiLo .¡XII e· de URBANO 
vú. excomunga".'a, latae. sentehtiac:_, ~odos .. ~1!..~J~q.v..g. 
ofenctessem a li1'erctade dos íñdios. Añ'ova oula do ... 
minava a mesma conaenac;ao ir;~vogável nao sómente 
aqueles que de entáo em <liante participassem de qua} ... 
quer a~áo dessa natureza, tendente a separar os indí .... 
genas de suas familias, ou· a despojá ... los de seus bens, 
como também qqµeles que aconselhassem qu f avoi:e .... , , ~ 

' '~} cessem semelhantes práticas . , , : . , . . ' ~ .; , 
1
:1!. · ,, · 

24. .O efe!t.O ·desta · cqrajosa ~p.terven~a'o pQnd~í .... .'''.'..: .... •, · 
cia foi1 entretanto, nulo; circustancias. ·especiais iinpe... ' ' , 

' . ·' ( diriam as autoridades locais de por em execuc;ao, ime.-
diatamente, os preceitos do edito papal e as coisas fi ,. 
caram no mesmo ponto ... "Tal situac;ao lamentável ,só f&i 
modificada quando o MARQUES DE PO~B~ _se tornou _o 
poderoso ministro · de D. JOSÉ 1. Pela · a\ao yigo,.-9sa 
e de~isiva desse . ~J:ínistro, f oram - tompdas medida~ que . 
libertaram os índiq'~'. de t6das ~s tutelas ~1~'é llits 'hayJam 
sido impostas. E, em virtud e dessa nova orientac;aq, o 
selvagem brasileiro foi reconhecido como SUJeito ao 
direito comum, como qualquer mortal. 

E só entao foi que, em obediencia .a lei de 6 de 
junho de 1755, no Estado do Maranhao ( constituído 
de dois distritos, M aranháo e Pa rá} se deu exe .... 
cu~ao a bula de 1741 e a diversas 'outras leis protet0ras 
que havi~n:l ficad.o 1eti;a morta e que J?roclamavam {i 

f \;"l'.'11, 1 ·' 
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liberdade dos índios e puniam os ca<;adores de escra .... 
vos. 

A nova l~i, de 1 7 5 5, estabelecia: .... 
1. 0 , que os índios eram pessoas livres a todos os 

respeitos, o que, aliás, já havia sido anteriormente de ... 
clarado, embora inutilmente, desde a lei de 1.0 de abril 
de 1680. 

2.0 , que, suprimidas todas as administra<;oes ofici .... 
ais, os índios tinham a faculdade, na qualidade de pes-
seas livres, de servir. a quem bem eles quisessem (o 
que, aliás, havia sido proclam_?do, sem resultado prá ... 
tico, pela lei de 1 O de novembro de 1647); 

3.0 , que, em conseqüencia, os índios ficavam su .... 
jeitos as leis do Reino e aptos a beneficiar, sem distin·· 
<;áo, como súditos do rei, de todas as honras, priviléAO 
gios e isen<;oes, salvo se houvessem nascido de escrava 
africana; nesse caso, sua situa<;ao devia ser regulada 
por uma junta composta do hispo, do governador e dos 
superiores das diferentes ordens religiosas e cuja de ... 
cisao, em caso de empate, devia ser a favor da liber ... 
dade; 

4.0 , que se restituísse aos índios o .livre uso e gozo 
de seus bens, pod~ndo os mesmos dedicar,..se ao co ... 
mércio. 

· E para procurar criar de fato o sentimento geral 
da igualdade entre as .ra<;as indígenas ~'e a dos imigran-
tes europeUS, urna O\(dena<;ao, a Sle 4 de abril dess~ 
mesmo ano de 1755, fazia ainda ressaltar a utilidade 
do casa.mento de colonos com índios, pela vantagem 
recíproca para uns e outros e o bem geral da coloniza,... 
<;ao; aos descendentes dessas unioes urna prote<;ao es .... 
pecial era assegurada, recophecendo,..lhes uma pref e ... 
rencia legal para admissao aos cargos, honras e digni ... 
dades do Estado; a eles era proibido dar o nome de 

I ' 
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caboclo; com sentido pejorativo, ou qualquer outro 
neme "que fosse injurioso, sob pena, para os contra.
ventores, de serem expulsos da província, no prazo de 
um mes". Mais tarde, por ordenac;áo de 17 de agosto 
de 1758, foi ainda proibido de tratar os índios de ne.
gros, e, como o hábito persistisse, nova ordenac;áo de 
2 de abril de 1761 estabeleceu penas para aqueles que 
ousassem infringir a dita proibic;ao. 

25. Como conseqüencia do espirito liberal que de
corre desses princípios, q ordena<;ao de 7 de junho do 
mesmo ano retirou inteiramente dos j esuítas e dos mis,. 
sionários de todas as congregac;5es qualquer parcela 
de poder temporal que leis anteriores lhes houvessem 
concedido; dispondo..-se que, para ocupar fun<;oes locais, 
se devia, de preferencia, ·escolher os índios de aldeias 
e nac;oes respectivas. 

O caráter imperativo destes atos que náo vizavam, 
a princípio, senáo o Estado do Maranháo, foi estendi .... 
do, pela ordenac;ao de 8 de maio de 1758, a toda a co
lonia. E os jesuitas, que, organizando as mi.ssóes, ha
viam certamente alimentado a esperan<;a, de fácil rea
liza<;áo, a julgar pelo exito que obtiveram no Paraguai, 
de constituir no Brasil um vasto Império teocrático, com 
urna populac;ao numerosa e grandes riquezas e do qual 
para a Cotnnanhia adviria urna autoridade superior e 
utn prestígio 'ma~s sólido, os jesuítas, contraria~os nas 
sua.s inten\:oes. re?~tvadas pelo espíri~o_ liber~l , das novas 
leis, puseram,.,se a fazer, em contradt<;ao com a conduta 
dos ptimeiros missionários, uma oposic;ao manifesta .a 

, aplica~ao desses princípios . , 
. 26. Esta nova atitude, entretanto, dos padres da 

Companhia teve para eles funestas conseqüencias. A 
título de represália e para manifestar sua irrita<;ao, o 
governo da metrópole obteve de BENEDITO VII a bula de 
1.0 de abril de 1758, que autorizava a reforma da Com--
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panhia de Jesus em Portugal e nas possessóes portu ... 
guesas . Armado desta poderosa autoriza<;áo, o MAR.

QUES DE PO:MBAL p6s ... se a · reduzir progressivamente •. 
com o maior rigor, a a<;ao dos Jesuitas, até que, pela 
lei de 3 de setembro de 1759, os declarou prpscritos, 
excluídos da na<;ao e expulsos do reino e de suas pos..
sessoes. 

27. E a odisséia. ~o selvagem nas terra§ do Brasil, 
fora de a<;ao do esujta, prossegu[ú. E incontestável 
que ,os padres a C,ompanhra, com intrépida coragem, 
ao pre<;o de grandes soErimentos, muitas vezes mesmo 
pondo em perigo a própria vida, procuraram defender 
os direitos do índio contra a violencia e o egoísmo do 
colono, que quis apoderar--se em proveito próprio, de 
sua pessoa e de suas terras; no Brasil, o jesuíta tomou 
a seu cargo a a<;ao benéfica de procurar chamar a si 
os índios para os domesticar, abrandar seus costumes 
ásperos, moderar seus instintos selvagens. No desem ... 
pepho des.se etnpreentjill}ento,. foram· escritas no Brasil 
algt.tmas' das mais ·be1as páginás da' história da civiliza .. 
<;a6, tanto mais belas quanto eram destinadas fatal .. 
mente a ficarem desconhecidas, sem eco, no fundo das 
enormes florestas virgens do continente. . 

Nao se pode deixar, entretanto, de observar que, 
certamente, o sentimento dos dnteres~es superiores da 

, Companhia dirigia a a<;ao dos discípulos de Santo Iná ..-
9jo :o.o . des~ínpen~o ' dess.a 0ppi'. , ad?1jr:ável. 

Entretanto, pelo conhecimento que ora se tem da 
natureza do selvagem brasileiro, quando se observa e 
aprecia o que se passou em relac;ao a eles, depois da 
descoberta do Brasil e · se aborda o assunto, com um es,... 
pírito refletido e desapaixonado, se <leve chegar a con,.. 
clusáo de que os benefícios que se esperavam do mé..
todo jesuítico, no ponto de vista da, domesticac;ao, da 
educa~ao do indio e de sua adaptac;ao a civiliza<;ao, nao 

' I 
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podiam conduzir a um resultado satisfatório. E é du ... 
vidoso q~e, se se pudesse ver corcada de sucesso, 
mesmo em limitadas proporc;oes, a obra da Companhia, 
tal resultado fosse de desejar. A experiencia do Pa .. 
raguai, onde a organiza~ao das missoes devia tradu,.. 
zir.-se em um sistema de completa submissao, de passi,.. 
vidade absoluta, incompatíveis com a no<;ao do ·Hvre 
arbítrio, e que tomou possível, para esse povo heróico 
e generoso, que ocupa o território da na<;ao central da 
América, o ad vento ~ e .a duta<;ao, sem protestos, das 
largas 4itaduras de {IRA.:t-I CIA e dos deis LOPES, nos dá 
uma amostra do pónto a que poderia, da mesma ma ... 
neira e em muito maior escala, chegar o Brasil. 

Situa<;óes históricas deste genero seriam inexpli,.. 
cáveis, em todo tempo, sem esse fermento jesuítico com 
o qual a rac;a foi pacientemente facetada e ajustada . E, 

1 por certo, esta experiencif1. do Paraguai nao é de natu,.. 
reza a f azer lam~ntar . a que se ten.ha chegado, c.om os 
indígenas do , Br~siÍ, ,a um ~esultad0 di.ferente , · 

27..-A. Para · da~ ao· leitor brasileiro urna inlor,.. 
ma<;ao completa e autorizada do que foi o regime das 
missoes jesuitas no Paraguai, passo para aqui uma pá..
gina do livro magistral de CECILIO BÁEZ, _que do assunto 
se ocupa, e que transcrevo no original pelo sabor do 
estilo. O eminente e,¡stadista e historiador paraguaio as..
,sinala que o gqve.rn~.do~ cr:iolo Don Hernando Ari?ts · 
de Sa~vedra, para: s~~· forrar ao ttabalho de. sub1,lletei:,' 
os indígenas ~~la ·~foi;<;a organizando .. os sob o útil re,. 
gime das encomien'das, solicitou do soberano espanhol 
a vinda dos discípulos de Loiola para os dominar pela 
persuasao religiosa. Realmente, os jesuítas, autoriza ... 
dos pela cédula real de 17 de maio de 1603, vieram 
para o P araguai e f_µn daram a vasta província de Mis,.. 
siones, que mais tarde foi desmembrada da república · 
paraguaia e incorporada a Buenos Aires. . 

' 1 ' 
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Nestes termos, descreveu o Dr . CECILIO BÁEZ nas 
páginas de seu magnífico volume de História Colonial 
del Paraguai o estado a que a dominac;áo jesuítica re ... 
duziu os indígenas da regiáo: 

"Las Misiones del Paraguay propiamente dicho 
fueron once, a saber: San Joaquín, San Estanislao y 
Belén, llamadas de Tarumá en el norte; y Jesús, Tri ... 
nidad, Itapuá, San Cosme, Santiago, San lgnacio--gua ... 
zú, Santa Rosa y Santa M,aría de Fe, al sud . 

"Como los jesuítas se ~percibían a formar pueb1o~ 
y a explotar las riq,uezas ·naturales del país, trajeron 

' (:onsigo multitud de hermanos legos, que eran .por su 
oficio armeros, tejedores, carpinteros. albaniles, herre~ 
ros, platos, orfebres, escultores, torneros, odi;adores, 
sombrerero$, mecánicos, alfareros y menestrales de to ... 
das clases, reclutados en Italia, Austria, España, Ale ... 
mania y Flandres . 

"La disposición de los pueblos era la misma en 
todas las reducciones: una plaza cuadrada, rodeada 
de casas por tres lados, con una iglesia en el centro; 
fuera de aquel recinto, un cementerio amurallado en 
uno de los costados, y en el otro, el colegio de los pa
dres. los almacenes y los talleres de los oficiales . 

:'f.,a casas eran generalmente de estacas, lodo y 
paja, y ' todas, tenjan soportales o ccJ»rredores; pero las 
iglesias se fabricaban con piE~dras o lajas superpuestas, 
sin cemento; y si. alguno 'se· empleap,a, era el barro. E l 
blanqueo se hacía con tób.ati o l\lúcaro blanco. , 

' · "F~era de las fiestas de tábla'i como el c ·orpus y 
los aniversarios de la monarquía, que eran días de zam ... 
bra y batahola, reinaba en aquellas poblaciones el si ... 
lencio de las tumbas, interrumpido solamente, de cuan!"' 
do en cuando, por el gánido de las aves nocturnas, o 
por el toque ordinario de las campanas; no había visi ... 
tas, ni reuniones, ni tertulia de ninguna clase . 
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"El indio reducido seguía siendo el indio silves..
tre : taciturno y grave, nada sociable; insensible al 
dolor físico, indiferente por sua suerte y la de su m1~jer 
e hijos, impasible ante la muerte, indolente e incrtp<:iz 
de iniciativa, ignorante y falto de previsión, sumiso y 
servil, ageno a toda creencia religiosa y sin noción de 
le dignidad humana, como lo atestiguan los mismos 
misioneros religiosos . Para colmar su degradación, los 
Padres le c.astigab~n con azotes, y después de una fla ... 
geia~ión pública, le obligaban a expresarles su ag1:a ... 
decimento por haberle dadoi juicio·. ,; . Y ya se s:-ibe 
que quien a los treinta no sesa, ni a palos tendrá cabeza. 

"La instrución era nula en las reducciones. Ni de 
qué le serviria al indio misionista aprender a leer y es ... 
cribir cuando su condición era la de una bestia de carga 
o instrumento de trabajo? Se le enseñaba, si, a retener 
en la memoria el bendito, el padre ... nuestro y el credo 
en latín y guaraní, para que nunca supiese el castella ... 
no; porque el conocimiento de este idioma pudiera po ... 
nerle al habla con los españoles, con quienes toda co ... 
municación estaba Rrohibida, por temor de que les des~ 
cubriese los secretos de la vida misteriosa de las re
d uccjones. 

"En ciertos dias de la semana, los Padres reunían 
a )1.ombres y mujeres solteros, igual que a los viudos y 
viudas, a la puerta del templo y allí los casaban velis 
riolis, desnaturaliztlndose de este modo la institución 
deÍ matriJ;no:qio, pue$'1 el indlo no veía en el sin~ la" shn, ... 
ple adquisición de una propiedad llamando a su ~om ... 
pañera cherembirerecó, que significa: cosa de mi p~r-
tenencia ó que está bajo mi posesión. 

"Flojos por naturaleza, los indios no trabajaban 
sino ronceando, y eso sólo por temor al castigo; pues 
es de saberse que detrás de ellos había los comitres. 
quienes, zurriagos en mano, los excitaban a latigazos . 

,. 
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Cuando se dirigian a sus faenas, formaban una proce ... 
sión: delante de ellos era conducida una imagen mon ... 
tada sobre una litera. La música no faltaba, en todos 
estos actos: atraídos de los bosques al son de guslas 
moras y cascabeles, era necessario animar su abatido 
espírito con el rimbombo de panderos o tamboriles mi 
entras estaban entregados al trabajo . 

"La vida · de esta gente estaba tan reglamentada 
que todo lo hacian a toque de caja o de campana, desde 
que se levantab~n <;On el alba hasta qu~ se echaban a 
dormir con la caíqa ·de, l'a tarde. Rez'alJan, oían misa, 
comían y bebian, se juntaba!\ y .se dj'spersában, mili,.. 
tarmente, con arreglo a un código minucioso, detallado, 
n1m10 en sus prescripciones. Por primera vez en la 
historia de la humanidad se realizaban los ensueños 
comunistas de Plat©n y se praticaba la vida en falans ... 
terio. 

"Si bien que a algunos viejos se les concedía el 
derecho de cultivar por su cuenta algunas hojas . de 
tierra y de hacer suyos los frutos, no existía la pro ... 
piedad individual, ni tall!poco la colectiva. Todas las 
cosas eran de la Compañía, la ..cual velaba este fraud~ 
piadoso con el nombre de Túpa.-mbaé~ o propiedad de 
Dí os. / 

"L9s indjos nunca supieron qui~n , .era Díos; pero 
,Jos Padres les enseñaban qu.e era el ,gran espíritu, el 

~~,,.' .~: . Túpa de sus ' antep~~a~os . Les d:íaétan c~eer tambi~n 
~~·~ ,~ :~· ·, qu~ 'existía .1a mad:re .de 'este ser· JP~~terioso.1 a la cual 
1
' ·11 ' llamaban Túpa.-ci. El neologismo ~ande y ara significa: 

Nuestro Señ.or . 
"Los Padres se hacían pedir la bendición por ~us 

néofitos, expresándose esta acción con la frase TúpfJ.,.. 
ñej henoi, o sea, llamamiento- a Dios, para denotar que 
a D ios se le podia invocar por intermedio del sacer,.. 
dote . 
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"Vestían los hombres camisa y calzoncillos, y se 
cubrían la cholla con sombreros de paja . Las mujeres 
llevan un ropón descotado y sin mangas llamado Tipoy, 
ceñido con una cinta denominada chumbé. Y cuentan 
que ni los unos ni las otras podían traerse de mejor 
manera, para impedir que se despertasen en ellos sen ... 
timientos de dignidad y decencia. 

"A este régimen de degradación respondían todas 
las condiciones de su existencia. Dormian sobre el su e .. 
lo, muy ,POCOS .en h amacas, y hombres, mujeres y niños, 
desde la ~dad de siete años, estaban sometidos .á la ley 
de bronce de l& servidumbre ·del trabájo . No estaban 
ixentas de ella las mujeres, ni en su-estado de gravidez, 
ni cuando criaban sus hijos. Cónstreñianles á hilar y 
á tejer, á cuidar las sementeras, á chapodar y escamon
dar los arboles frutales y á recoger las mieses . Obras 
de sus manos fueron todos os cacharros de nuestra 
primitiva alfareriaj tales como barr~ños, cántaros, jar,... 
ras, tinajas y de más vasijas que se usan hasta el dia. 

"En cuanto a los hombres, pesaban sobre ellos las 
labore_s más rudas . Sudaban el hopo en las canteras 
extrayendo piedras de silleria, que luego tenian que. 
dolar y picar. Descuajaban los montes y cortaban 
maderas para todos los usos, y especialmente para e] 
tráfico. El laboreo de la yerba.-mate era tambien una 
de sus más penosas faenas, las Ct,lales~ .dice A'nglés y 
Gortari,, a9otaban sU,S fuerzás, ··sin provecho ninsun(() e, 

para e.llos .'· \' ·' '· 1
1 . . 1· 

' "Los Padres, para no depenaer ·de ~avieros extra..:1 
ños, poseían sus embarcaciones propias, que consisdan 
en itapas ó jangadas, garan~umbas y piraguas . 

"Los productos que enviaban a sus agentes esta...i 
blecidos en Santa Fé y Buenos Aires eran maderas de 
construción, yerba ... mate, lienzos de cotonia y de lana 
de diferentes clases, tabaco, cueros, a1god9n en rama, 

• 
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azúcar, miel, granos, legumbres y hasta objetos de her ... 
reria, plateria y orfebreria. 

"En los talleres de los Padres se fabricaban las 
cosas necesarias para equipar un ejército, tales como 
arneses y guarniciones, frenos, ronzales, lazos acor .... 
donados, sobeos, correas, pleitas, sillas de montar, y 
tambien pólvora. Las armas de fuego se procuraban 
del estranjero . 

"La agricultura de los misioneros no hizo ningún 
progreso. Los arados que usaban $iguieron siendo de 
m~dera, cuando pudieron construir rejas de fierro, ya 
·que disponian del trabajo gratuito de los indios y de 
muchos artesanos europeos, que ejecutaban toda clase 
de labores. 

"Estos mismos eran los que d1rigian la construc..
ción de sus iglesias, labraban y esculpian la madera, 
tallaban estátuas, pintaban los pasos del Christo y ha .... 
cian el dorado de los altares, artesones y retablos . 
Ellos también copiaban é imprimían libros de oracio ... 
nes, gramaticas y vocabularios en lengua guaraní, sin 
que los indios desempeñasen· otro papel que el de ser 
sus ciegos instrumentos. Estos nunca fueron artistas. 

• J'Para hacerlos olvidar .sus penas, les n1enudeaban 
fiestas en templos y plazas publicas . En las iglesias se 
tocaban organos y harpas, violines y chirimias, guitar..-

. ras y bandurrias. Delante de las p~ocesiones . delas imá..
genes, provistos de jnC:ensarios, ib'art los turíbulos ves .... 
tidos de roquete ·' blahco,· y muchathas coronadas de 
azucenas y violetas, esmaltando de flores el ·camino que 
tenian que recorrer . 

"Durante las fiestas profanas, que se celebran con 
motivo del cumpleaños de ·algún miembro de la familia 
real de España babia arcos de triunfo y enramadas que 
prestaran sombra á la muchedumbre. Consistian estas 
diversiones en corridas de toros y caballos, y juegos de 

• 
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caña y sortija, con acompañamiento de repiques de 
campanas, y ruido de cajas, estruendos y zambombas . 
Sacábase en andas la imagen del rey ó del santo pa .... 
trono, según que fuese la fiesta del uno ó del otro, con 
las cuatro banderas del pueblo, y daban vueltas al re .... 
dedor de la plaza (bandera y eré) . Habia banquetes o 
comillonas bajo las enramadas, y bailaban el tango y 
el fandango, en que las mujeres endomingadas. se e1h ... 
peñaban en parecer graciosas con sus piruetas, contar .... 
siones y garambainas, y en tanto que los hombre mon" 
tados en tra:sijados caballos enjaezados ..de vistosos pre .... 
tales, cabezada y ataharres, mostraban su destreza ' en 
hacer cabriolas y balotadas . Estas fiestas duraban tres 
dias y terminaban, generalmente, cada noche, en cha .... 
musquiñas, porque los indios bebian sus brebajes hasta 
el gañote. 

"Y toda la sierva grey" - como dijo un poeta -
exclamaba este pareado, que servia de estribillo a sus 
canciones: 

Toicobé...angá ... catú ñandé moburubichá,..guaztí . 
Toicobé..-angá..-catú ñandé Rey marangatú ( 78)". 

28. Afastada a interven~ao dos jesuítas no espí,.. 
rito das novas leis, ~ para facilitar ... Jhes a execu~ao, o 
novo governador nomeado para o Maranhao, FRANCIS .... 
co XAVIEI< DE MENDON<;A PURTADO, irmao de Pombal, 
promulgou, éom data de 6 de jáneiro de . 1756, urna re-:' 
g,ulamenta~ao qu~, a princípio, · foi apenas apli<;ada .a 
povoa~ao de Borba a Nova, fundada as margens do 
Rio Madeira, mas que, aprovada pela carta régia de 7 

( 78) Viva nosso rei o primeiro soberano 
Viva nosso rei pio e humano. 

conforme me comunico u o Hróprio DR. CECÍLIO BAEZ, de cu jo 
livro fiz esta longa transcri<;ao pela soma de informa~oes que 
contém e peculiaridades do estilo, pelo que a transcrevi no original. 
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de junho de 1757, se tornou aplicável as demais cicla,.. 
des indígenas que se viessem a fundar . Completando 
sua inten<;ao, o mesmo governador expediu, em data de 
3 de mar<;o de 1757, um outro regula1nento, muito mais 
completo e minucioso, que foi, por sua vez, aprovado 
pela ordena<;ao real de 17 de agosto de 1758, para 
servir de regulamento geral . 

~sse regulamento, em face da brutalidade natural 
e manifesta ignorancia dos índios e notória incapaci,.. 
dade de s~ governarern a si mesmos, criou o cargo cie 
diretor dos índios~ a ser nomead<;> peJos governadores 
para cada cidade e que seria manhdo pelo tempo em 
que os índios tivessem necessidade de sua a<;áo. O s 
diretores deveriam, pela do<;ura e de urna maneira con~ 
tínua, encaminhar o indio para o trabalho, dar--lhe ins-
tru<;ao e afei<;oá--los aos bons costumes, tudo na forma 
especificada nos 95 capítulos de que se compunha o 
regulamento, que, na verdade, constituí urna obra--prima 

1 
de precisao, . de previdencia e mesmp de psicología, no,.., 

' tável para o temp() -em, 'que ·· foi elaborado. · 
· Com todo esse mecánismo, entret~nto, nao se con,.. 

seguiu um resultado prático. A obra do governador 
MENDON<_;A FURT ADO nao havia tomado em con ta (e é 
essa urna . das grandes dificuldades que retardaram a 
solu<;ao do problema indiano na América) as diferen-
<;as de nivel que sepai:avam, no ponto de vista do de-
senvolvimento intelectual e social1 ?S c;liversas tribos, 
entre si, e, no ' seio qas mesmas ~t.ti,,bos, os proprios in ..... 
dividuos. D'ever,..se--ia ein:pregar' coro essas tribos um 
tratamento experimental, diverso de tribo a tribo, cuja 
aplica<;ao dependería de determinadas condi<;oes e nao 
de uma regulamenta<;ao geral,' uniforme, como o ha,.., 
viam decretado os atos governamentais que menciona-
mos. Em f ace dessa considera<;ao verifica ... se a dificul.-

. dade da solu<;ao do problema, que depende de longu 
observa<;áo da vida dos selvag.en,sr indiv~duahnente, por 

' 
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grupos e que nao era conhecido senao de modo super .. 
ficial. Ajuntemos a isso que o índio, em geral, salvo 
certas nac;;oes de inteligencia mais clara e acessível. se 
mostrou sempre refratário as sugestoes do progresso 
e que, mais do que a desconfian<;a nativa, o rancor ad ... 
quirido ao branco, que o bavia feito sofrer durante dois 
séculos de perseguic;;6es e crueldades, havia dado urna 
atmosfera de suspeita e incompatibilidade que o levou 
a jamais dar fé ao que o branco dizia ou procurava 
fazer em seü benefício. 

P9r outro lado, é preciso reconhecer que, mesmo 
na execuc;;ao do regulamento de 1758, se deram abusos 
por parte dos próprios diretores, que nem sempre agi ... 
ram honestamente e muitas vezes se aproveitavam no 
interesse próprio da ingenuidade e da simplicidade do 
selvagem. 

29. T .ais fatos provocaram, no Norte como no 
Su!,. bem . fundad~s , reclama~oes e o príncipe regente, o 
futuro o. )OA:O v~; '.cuja ac;;ao, mais tarde1 quando as ·cir-
cunstancias o ·trbuxeram. a 'viver no Bré:isil, tantos . be,.. 
nefícios deveria trazer ao ,país, promulgou a carta régia 
de 12 de maio de 1798, em virtude da qual se supri ... 
miam os cargos d?. diretores de indios, sendo o selví ... 
cola restabelecido completamente nos seus direitos de 
perfeita igualdade com os outros vassalos livres do 
Reino. Reproduzira1n--se, nesta carta régia, multas das 
disposi~óes aI).tedoi;es ,destinadas a garantir a lib~rd~de 
.e o bent estar dO, ~néiio; n~la se recomenC:lava favor~¿er 
os casamentos entre jndígenas e brancos; proibia--se 'a 
guerra contra as tribos, salvo no caso da necessidade 
de repelir um ataque, e, de um modo geral, reconhecia-
se no indio, como garantía e para defesa de seus di-
reitos e interesses, o estado de menor. --

30. Sob este regime, aplicado honestamente, houve 
um período. de tranqüilidaqe . Entretanto, o próprio · 

' 
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príncipe regente, já instalado no Brasil, ordenou por 
, carta régia de 13 de maio de 1808, dirigida ao gover,.. 

nador da capitania de Minas Gerais, que se fi~esse 
urna guerra ofensiva aos botocudos, corn o fundamento 
de que praticavam ainda a antropofagia e, ainda, por 
urn ato de 5 de novembro do mesmo ano1 tornou identica 
r~soluc;ao quanto aos bugres; de Sao Paulo, sendo certo, 
como explicava a carta régia, "que nao havia outro 
meio de civilizar os povos bárbaros senao o de lhes in,., 
fligir urna severa li~ao que os obriga.sse, ~ durante1 ~lguns 
anos, a ren~nciar a sua ferocidade natl,lral e que lhes 
fizesse conhecer os benéÍidos da soeiedade". 
. E· novas cartas régias, · sob · a me15tiia orienta~ao, 

Rrescrevendo nov:os rigores contra os · índios, forarn, 
.,expedid;a$. em 1809 e 1811 . aos governadores das. ca-< 
·pitanias de Mina~ Gerais e de G.oiás~ ·-sendo de notar . 

' },. t ( ~ 1 • 

que <;m seu .. rróprio texto se 'enconttanr elementos p~ra ' 
bem' .. de~o:µstrar o que hav'a de ipíq:po nas ).Tiedidr.ts ' 
ord~naaas, pois o p!tópriq r~i, ofe.retendo um aµrnento 
de soldo aos ofi.ciai's e soldados que riiais se hav'iam 
dü¡¡t'.inguido . n,essas guerras de ext~rrqj;n·ió, 0expunha ra .. 

l zoes qu.e por ~erto ;fustifi~avam ' a, atit ti.Cle dos .;índios. 
, E' .assirh 'que,,· na ,carta 'd~ .:·5 , de 'setembrq d~ 1811, se 
' re~0nhecia que cer~as na.~oes indígerias1 "usavam, ata ... 
candó os branco·s, do direito, de legítima · defesa"; e 
ajnqa, admitia,.,$e que os ultrajes q.ue· cometem os índios 

' terh ' otigem no ódio. •·que ~les con:servam pel9s ' maus 
tratos· infli gidos por certos comandantes de povoados" . . 

, ·T oda':Via a conclusao das determ.ü:v;i~.6és teais era que 
"nao restava 'presentemente outro · partrdo a tomq,r, se,.., 
nao o de os intimidar e mesmo ,d~sp'ets~--los para evitar 

, os <lanos que e-les nos causam' ''. ' . ' , 
· E, para co.mpletar essa inesperada restaura~ao do " 

~egime do ,ter.ror, assínalamos que. foi me~mo ~oncedidá 
é:\0s simples particulares <? , direito de a~ir por canta pró .. . 
pria contra 'os í:ndios . . Com .efeito; á ·carta régia de l.º 

. 
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" de abril de 1809 estabeleceu que, urna vez declarada a 
guerra aos índios, podiam,..,se organizar bandeiras para . 
os atacar e que os índios que por e.las fossem feítos 
prisioneiros ficaria,m sujeitos a um cativeiro de quip.ze 
anos, a contar do dia , em que fóssem batizados. be 
tal maneira, por esse ato real, dava ... se qO · batismo ó 
valor de título de propri~dade e de-. marca de· escrav1 ... 
zac;;ao. . 

~ 

.Este regirne singular era passív<d da 1 mais justifi,., 
cada crítica · e inspirou a HIPÓLITIO DA COSTA, o grande 
jornalista que, por ess~ época, refligia em Londres o 
Corteio Brasilief"l;~e e foi urna das vozes mais autori~a,., 
das que se fizeram ouvir ern favor da Independencia 
db Brasd, páginas de m0rdente irania nas quais iµia... 1 

ginava a .. maneira pela qual O$ m~nistros dos negócios , 
estrangeiros destas . na<;6~s selvagens responderiam as 
notas ·pelas quais o governo do. ,tei lhes declar~va a 
gue.rra . E f oi sob este re gime ·detestável. em rel{:tc;;aó ao 
índio, que se ~arnifrhou para a extinc;;~O do ,.regirne co ... , í 

lonial que t errninou ero 1822 . ' . 

I 
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CAPITU LO III . 

OS ESTADOS AMERICANOS E AS 
NAC::6ES ABORíGENES 

} ~ 1 !; 
.., !;' ~· 

.SE<;AO 'I ' . , 
' ' 

.. OS ESTADOS' UNIDOS DA AM~RICA 
' ' 

1. Os Estados saxoes que se constituíran1 na 
parte setentrional do contin_ente de ~o~ombo, f~ram O!', 

primeiros a proclamar sua 1ndependenc1a pohtica . Em 
177 6, uniram-se, em número de treze, na Con f~dera .... 
~áo que, onze anos mais tarde, se tornou a Uniao a 
que a Constitui~áo Federal de 2 de setembro de 1787 
deu urna· estrutura sólida. 

Já vimos o estado em que se achavam en~ao_ ~s 
na<;oes indígenas que o colono europeu, no princ1p10 
do século XVII,· tinha encontrado como senhores do 
Pé\ÍS . Muitos selvagens, individualmente, ~stavam ~e,.. 
duzidos a .escravidáo; várias na<;oes: se ha.v1am refugia· 

1 ,(;lo. em outras~p~n:tes . ~~ .. ~~rritófi?¡ºnde ~. asao das , 9~ntes 
~ .. :1 civiliz8¡das nao 1 havté;\ · ~undf.1. cfl~ga.do . . . · · , 

' /',' Entretanto: ~m torno dos teÍ!ritóriós apossados 
pelos . sax:oes e onde constituiram ~i:Verso~ ];3:st~~os, 
e:Jf:istiatn ainda vastas regioes onde varias tribos v1V'l.am 
s'Ób a ameac;a de novas violencias, mas cuj os membros, 
individualmente, gozavam de certa liberdade civil, se ... 
gundo o grau de sua evolus;ao . , . 

E a situa<;ao dos selvagens no norte da Amenca 
sof reu, desde en tao, profundas e radicais modificac;óes. . . 
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Mesmo antes da proclamac;ao da Independencia, quando 
se tomou a resolu<;ao de lutar a mao armada para a 
conquista da liberdade política, a assembléia que entao 
se reuniu procurou, desde logo, alcanc;ar, senao alian ... 
\'.ªS com as na<;oes indígenas, obter delas pelo menos 
urna benfazeja neutralidade nas lutas que se iam em .... 
penhar . Comissoes foram nomeadas para entabular as 
negocias;oes com esses povos nos seus respectivos ~er ... 
ritórios e créditos f oram votados para criac;ao de es..i 
colas com o fim de instruir e ~duc;:ar os jovens indios . 

1 • t¡ 

2. Apesar da boa vont~de a respeito dos· índio5 
e pelo futuro. da ra<;a, como demonstram essas resolu.J, 
<;oes e outras medidas tomadas pela Assembléía, nas 
guerras da Independencia as na<;.óes indígenas nao se 
mantiveram neutras e, se algumas intervieram na luta 
em favor dos novas ocupantes, a maior parte delas se 
colocou ao lado dos ingleses . Depois da Independen .. 
cia, urna vez pacificado o país, inaugurou-se um regime 
de entendimento dos Estados com as na<;óes indíge .. 
nas, por meio de conven<;óes ou t ratados, prática que 
teve acolhida pela própria Uniao, depois de constitui
da, e que clava a essas na<;óes um bem acentuado ca ... 
ráter de independencia e autonomía . E, de fato, estes 
tratados eram, depois de celebrados,,submetidos a apro-
vac;áo do Senado, como se houvessem sido negociados 
com um Estado estl!angeir~ soberano .. · " ; · , · ' 

Destes prüneiros trata,4.~s. o mai~, ii.pportan~e f'ói O 
que os Estados Unido~ concluíranl, ·em ) T de . set~m"' 
bro de 1778, com ', a nac;áo

1 

D.elaware,, confecle:rac;a9 ix:i,
d ígena a mais · po.derosa da reg.ia0 central', tratado que, 
segundo a observa<;ao de CARLIER ( 79), representa um 
progresso no sistema das relac;óes que deviam entreter, 
para o futuro, as duas ra<;as . Notar-se nesse documento1 

(79} La R.épublique Américaine, vol. IV, 2.ª parte, pá,. 
gina 7. 
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em face de certas de suas cláusulas, um caráter per..
feitamente internacional, pois ele "consagra urna ali..
an<;a com os Estados Unidos em caso de guerra". Um 
direito de passagem é concedido aos americanos sobre 
as terras dos Delawares para chegar até os fortes E:. 

outras possessoes inglesas. Os Estados Unidos se re..
servaram o direito de nomear um agente que,' só ele, 
teria f aculdade de comerciar com os Delawares . Dis ... 
punha ainda o tratado que, tendo sido suscitadas pre ... 
ven<;óes entre os índios sobre as tendencias dos ame ... 
ricanos, apresentando ... os como ávidos por se apodera..
rem das ten:as dos indígenas e de os expulsar delas, os 
Estados Unidos,. no desejo de desfazer essas preven .. 
<;oes, tomavam o compromisso de garantir .~ na<;ao De ... 
laware, a todos seus membros e aos descendentes 
<lestes, todos os direitos territoriais, por todo o tempo 
em que estes se mantivessem fiéis as disposi<;oes esti ... 
puladas . Na previsao do caso em que o interesse co ... 
mum dos contratantes os levasse a procurar novas ali~ 
an<;as com outras tribos indígenas, convencionou ... se que 
seria formado um corpo de fór<;as conjugadas, a frente 
do qual seria colocada a na<;áo Delaware, com direito 
a ter representa<;ao na Segunda Camara do Congresso 
dos ;Estados Unidos. Esta representa<;áo, ficava bem 
compreendido, nao teria analogía alguma com a que 
provinha dos diversos Estados da Confedera<;ao. A pe.
nas se cogitava de providenciar p~ra que os índios ti.
:vessem um def enspr no seio da Assembléia americana, 
... onde seriam abertamente ·discutidas todas as questóes 
concernentes, ao abrigo da_s intrigas ·e de negocia<;oes 
ocultas ( 80) ". 

A Independencia encontrou consideravelmente 
acrescido o território submetido aos Estados. Com ef eir 
to, os azares da guerra que tinham favorecido a causa 

( 80) CARLIER, Op. cit., págs. 17. .. 
• 
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dos americanos foram determinando a incorpora<;áo 
das terras dos indígenas que se haviam aliado nos 
exércitos ingleses e que, sucumbindo na luta, se dis..
persavam ou fugian1 em massa para pontos af astados. 
D~ outro lado, sucedeu que, conquistada a independen
cia a~ericana, diversas tribos se aproximaram do Es
tado e rela<;óes de amizade se estabeleceram entre índios 
e colonos na base de tratados onde figurava a cláusula 
comportando a admissáo de um representante no Con,.. 
gresso para a defesa dos interesses comuns das tribos 
signatárias . 

o que resultava, contudo, destas negocia<;oes e 
Hestes tratados era qu.e as na~ó~s indígenas, quando 
seu território estava fora da zona ocupada pelos estados 
confederados, se colocavam, realmente, sob a prote<;ao 
dos Estados Unidos, ou, quando seu território se en ... 
contrava compreendido dentro da zona daqueles esta
dos, eles, aceitavam inteiramente a soberania ameri ... 
cana. 

Em 1786, o Congresso reorganizou o departamento 
dos negócios indígenas, com o fim de centralizar as re
la<;óes da Confedera<;ao com todas as tribos e de im
primir a esse servi~o a unidade de a<;ao· que as circuns~ 
tancias exigiam. ~ste departamento, a principio incor ... 
porado ao Ministério da Guerra, passou, em seguida, a 
jurisdi<;ao do Ministério do Interior, · quandó, em 1849, 
foi criada esta se<;ao da administra<;ao, federal , 

' i ,¡ 1 

3. Entretanto, alguns Estadps, · notadamente os 
de Carolina do Nórte e de Geórgia, criados em pleno 
território indiano, nao viam com bons olhos a interven-
<;ao da Uniao nos negócios dos índios; eles pretendiam 
para si o direito exclusivo de entreter rela<;óes diretas 
com os indígenas . E esses Estados come<;aram a violar, . 
de uma maneira flagrante, os tra~ados concluídos pela 
Uniao com as na<;oes que a circundavam. Tal atitude 

I 
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ou agentes dos respectivos servi~os era terminantemen~ 
te proibido negociar por conta própria e de participar, 
direta ou indiretamente, de um,negócio que interessasse 
aos índios colocados sob seu patrocínio . 

Todos estes dispositivos foram postos em prática; 
como geralmente acontece, pórém, os especuladores, a 
despeito da clareza e precisáo deles, encontraram meio 
de os fraudar. Procurando por cobro aos abusos, o 
Congresso interveio de novo, com o ato de 30 de mar~o 
de 1802,, HUe, refor~ando as prescri~oes da lei ant~rior 
e tomand~ ·Ínedidas para facilitar..-1hes a aplica~áo1 es,., 
tatuiu penalidades para os defraudadores . 

Por esse tempo, como houvessem sido abolidos os 
principios das leis inglesas que opunham restri~oes ao 
pleno domínio das terras adquiridas na colonia, as es .... 
pecula~oes sobre os terrenos tomaram propor~oes con ... 
sideráveis. Permitiam .... se todas as transa~6es, a despei .... 
to das leis e, naturalmente, em prejuízo dos indios que 
eram .ainda, por esse tempo, grandes proprietários ter ... 
~itoriais. Observe ... se, entretanto, que era a Uniao que 
entáo se mpstrava mais impacieµtemen te interessada na 
compra das terras indígenas, nao só para obter retifi,.., 
ca~oes de fronteiras em proveito dos E stados, como 
para ampliar o território nacional, quer por meio de 
compra, que por meio de trocas, quer pela aquisi~ao 
das e~tensas regioes do sul, até entao sob o dominio 
frances" . 

o fato é que, de uma maneira ou de outra, o va~fo ' 
território indígena foi caindo, pouco a pouco, sob o 
poder do Estado, e que os indígenas, espoliados e mal,.. 
tratados, dispersaram ..... se e se foram af astan do cada vez 
mais intensamente para as regióes selvagens do far~ 
west. 

5. Suscitou.-se, entao, a famosa questao .de saber 
se aos E stados particulares ou se a Uniao pertencia o 

• 
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direito senhorial sobre os índios e seus territórios, dir
reitos que a Coroa inglesa tinha considerado, a prin ..... 
cípio, como um atributo de sua soberania. Travaram,.. 
se, a respeito, acaloradas discussoes. N essa po1emica 
os principais pontos a resolver eram es seguintes: 1.0

, 

Poder--se-ia reconhecer a legitimidade dos direitos de 
soberania que a Coroa da Inglaterra se irrogara sobre 
as tribos indígenas da América e suas terra? 2.0 Quais 
seriam o carater e a extensao desses direitos, supondo
se que eles fossem reconhecidos? 3.0 Em conseqüencia 
do Tratado de Paz concluido em 1783, entre a G ra Bre ..... 
tanha e os Estados llnidos, a quem esta soberanía teria 
de ser devolvida? _, Aos Estados, cada um. individual· 
mente, em rela<;ao a seu território correspondente, ou 
aos Estados U nidos, ser coletivo representando o con• 
junto dos Estados? -- 4.0 Se esta devolu~ao aproveita 
aos Estados Unidos, qual é, em rela<;ao a eles, como 
em relac;ao aos Estados individuais, a condi~ao política 
das tribos indígenas? - Devem elas ser consideradas 
como na~oes independentes estrangetras, devendo elas, 
tratar com os americanos, como de estado a estado? 
5.0 Qual é a natureza dos direitos dessas tribos sobre 
as terras que ocupam? . 

Convém assinalar que, a esse tempo, a Suprema 
Corte dos Estados U nidos já havia resolvido uma parte 
desses problemas, num julgamento memorável em que 

t estáo formulados os princípios gerais que devem pre,... 
~idir as ;r'ela~oes entre o Governo :dos Estados e as ~la .. 
~oes indígenas. Tratava .... se, no pleito, de saber se. se 
deviam considerar como válidas as vendas de terras 
feitas, sob o regime da colonia em 1773 e 1775, pelos 
chefes das tribos, nao tendo sido a tais vendas dada a 
san~ao do soberano . A Corte dE;clarou que tais vendas 
nao tinham validade, pois as tribos apenas tinham o 
gozo e nao a propriedade sobre suas terras; esses ¿¡ ..... 
reitos estavam subordinados .as prerrogativas da Co ... 
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roa inglesa e tinham sido, por ela, transferidos com a 
mesma natureza aos Estados Unidos. 

'nste julgamento havia pois reconhecido que o prin ... 
cípio da soberania que a Coroa inglesa se havia arro ... 
gado sobre o território indígena fóra transferida, pelo 
Tratado de 1783, a Uniao e nao aos Estados particu ... 
lares; ademais se afirmou nele que o estado de na9a,0, 
reconhecido as tribos indígenas, nao lhes advinha a tí ... 
tulo estcangeiro, mas como agrupamen'tos de popu}a ... 
c;oes an:iericanas,, dependen tes dos Estados Unidos e 
'possuindo, sobre as terras qu~ ocupavam, um diteito 
semelhante. ao do' usufrut4ário que .apenas podia ser 
transferido por venda, ªº governo: federal ou a seus 
concessionários ou delegados. 

As partes contendoras na causa nao se confor.
maram, todavia, com esta maneira de ver da Corte Su ... · 
·prema. E como do julgamento nao coubesse recurso 
legal, era preciso provocar situac;oes que permitissem 
noyos julgamentos coro o fim de estabelecer, de um 
modo definitivo, os princ1p1os que a respeito deviam 
ser incorporados ao direito público americano . 

6. A esse tempo, em 1831, a nac;ao queroquense, 
que se sentía lesada por ce.rtos atos do Governn do 
Estado de Geórgia, inte:i1tou, perante a Suprema Corte, 
uma ac;áo com o intuito p~ f;¡lzer suspender a ·execuc;ao 

"' de certias lei~ promulgadas P?f ~s~e .. Esta:do e qu'e afe ... 
tava1n seus dire~t0s .. \ ' • · · ;. . . . . 

' O pleito, dada . a pa1xao que ·' dohiinav~ . as partes 
a i111portancia dos interésses em causa e a partia lidade 
manifesta do presidente JACKSON 'em 'favor do Estado 
de Geórgia, provocou, con10 assinala CHARLES WARREN, 

no seu livro The Supreme Court in the United States 
H istory, a crise mais grave eip. que se viu envolvida a 
alta corporac;ao . 
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Era, por essa época, Chief ]ustice, o grande MARs ... 

HALL, que depois de fazer ressaltar, no texto da de
cisao, que, se os juízes pudessem deixar levar ... se por 
simpatía, nenhuma outra causa teria sido mais digna 
de inspirá ... la, concluiu entretanto que a Corte nao tinha 
competencia para conhecer da matéria, por isso que a 
nac;ao queroquense nao podia ser considerada como urna 
nQ.f ao estrangeira, caso único em que seria Ie9ítirna a 
competencia da Corte ( 82) . 

E' preciso notar, em referencia a este caso, duas 
' ' tircúnstancias interessantes. Primeiram.entet : os que .... 

roquenses, . na sua argumentac;ao inicial, pnot~sta+a,m 
contra o poder que se arrogou . a Inglaterra sqbre as 

· terras descobertas no norte da América, levantando as.
sim a questao preliminar da legitimidade. da domina~ao , 
inglesa transferida aos Estados U nidos . · 

Obteve a nac;ao queroquense o patrocínio de céle ... 
bres advogados que sustentavam .o princípio de que a 
descoberta das terras nao importava o direito de so ... 
berania, desde que nao estivessem elas desocupadas . 
Ora, este nao era o caso da América do Norte . O s 
ingleses, desembarcando nestas terras, as encontraram 
no poder de seus donos. Sua ocupac;ao, a título de so ... 
beranja, foi1 pois, um ato viole11-to, arbitrário, que nao 
se . f úndava em direito e do qual naó podiam decorr~.r 
conseqüencias legais . ' . ' .' 1 

' 

' 1 • ' ' ' •, 

. C9mpreenpe,..se bem, qve era.· aema~~ado tarde :par'a 
Se pa,CÍit a ·proclamac;ao de sen;¡.e}hant~s prinCípÍO$~ 'rtJ.tiito 
embora brilhante e fundamentada fosse a defesa ( 83 ) . 
A própria Corte de J ust~<;a, de quem a · f amG)sa na<;ao 

(82) CH. WARREN, cit. vol. 1, págs. 74. 

( 83) Os advogados da nac;áo queroquense foraµi : JoHN 
SERGEANT, de Filadélfia e W ILLIAM WIRTH, antigo attorney ge,, 
neral dos Estados Unidos, duas grandes figuras do foro ameri~ 
cano, de en tao. CH. WARREN, cit. págs. 731 . 
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indígena invocou a autoridade suprema em seu favor, 
era uma emana\ao desta soberania usurpadora, trans,.., 
ferida aos Estados Unidos pelo tratado de 1782 com 
a Inglaterra. 

A segunda ordem de considera~oes. interessantes 
se relaciona á circuns.tancia de que o ex ..... chanceler KENT, 
uro dos maiores juriscon'sultos americanos do tempo, 
consultado antes da abertura do processo, emitiu opi ... 
niao favorável a competencia da Corte Suprema para 
conhecer da causa, opiniao igualmente abra~ada por 
DANIEL WEBSTER, AMBROSE SPENCER, an,tigo Chief ]as ... 
tice de Nova Iorque, HORACE BINNEY 'e outros lumina
res do foro norte--americano ( 84) . 

A Na~áo Queroquense nao teve ganho de causa, 
mas a decisao, sendo o número de juízes de seis, foi to ... 
macla apenas por tre~ votos: STORY e THOMPSON foram 
voto~ vencidos e DUVAL estava .ausente (85) . 

Para justificar sua opiníao, que divergia da deci,., 
sao, estes juíses, de grande prestígio no tribunal e no 
país, fizeram ver que a na~ao queroquense era urna en-
tidade política, nao incorporada a U niao americana, com 
um território, urna língué!, -qma organiza~ao e autori
dades próprias, distinta por conseguinte da Uniao ame~ 
ricana; que assim se havia sempre entendido e todas as 
vezes que o Estado havia negociado com as tribos in,J 
dígenas o fizera de poder a poder, por meia. de con-
ven~oes solenes negociadas e submetidas a apreciac;ao 
do Senado, •conven<;oes que as na~oes indígenas tinham 
a ,¡Jiberdade de a<;:e'itar ou nao. 

1E:stes argumentos nao deixaram de causar urna 
viva impressao na· opiniao pública. Por um tratado, 
que é um ato solene, as partes se tratam de igual para 
igual . Ora, se os Estados Unidos negociavam e se en" 

(84) CH. WARREN, cit. vol. 1.0 págs . 741, e nota 1 . 

(85) CH. WARREN, cit. págs. 741-, nota. 1. 
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tendiam com as tribos indígenas por meio de diplomas 
dessa natureza, é que reconheciam nessas na~oes µma 
certa personalidade política independente da sua; nao 
eram subordinadas a sua soberanía. Entretanto. apesar 
da decisao judicial recusando a essas na<;oes aborígines 
esta qualidade, a prática de concluir com elas tratados 
continuou até 1871, data em que um ato do Congresso, 
de 4 de marc;o, prescreveu que "nenhuma nac;ao ou 
tribo indígena estabelecida sobre o território dos Esta ... 
dos Unidos será reconhecida como um poder jndepen-
dente com o qual se , possa entender por meio de trata-
dos . Tal disposic;ao nao deverá, aliás, af et ar de manei~ 
ra alguma as obriga<;oes resultantes de tratados regu
larmente feítos e ratificados com tribos ou nac;oes in-
dígenas. anterior a data da lei". 

Esta disposi<;áo legal foi promulgada em cons~
qüencia de uril notável relatório do comissário dos índios, 
Mr. E. s. p ARKER. no qual este alto funcionário fazJ.a 
ressaltar a contradi<;;ao que existia entre a conclusáo 
destes tratados e a situa~ao geral das diversas tribos, 
ignorantes e sem def esa. 

Foi assim, como vimos, gu~ $e havia pronuncio/" 
do a Suprema Corte. Ela se julgou inconipeten'te para 
conhecer da a~áo da na<;ao queroquense, porque nao 
lhe reconhecia prerrogativas de urna na<;ao estrangeira. 
E visto que, no caso particular, de urna maneira direta, 
a Corte declinava sua competencia para se pronunciar 
sobre a legalidade das leis do Estado de Geórgia, pro,.1 
curou..-se rodear a questáo, apresentarido..-a novamente 
de urna maneira indireta. Foi o que se fez com a apre-
senta<;ao do caso Vorcester versus Geórgia, conexo ao 
caso anterior e ao julgamento do qual a Corte nao se 
pode furtar. E no acórdao correspondente foi djto que r 
"os queroquenses formavam, nao p~opriamente urna ~a··" 
c;ao estrangeira ou doméstica, mas um corpo político no 
gozo de algumas fun~oes da nacionalidade e, de fato, 

\ 



126 OS SELVAGENS AMERICANOS PERANTE O DIREITO 

as exercendo; que os cidadáos dos Estados Unidos nao 
tinham o direito de penetrar nos territórios delas, se~ 
seu consentimento; que a lei de Geórgia era nula { 86) ". 

Apesar da clareza deste julgamento e do prestígio 
da Corte, a decisáo suprema náo pos ainda fim ao de ... 
sentendimento. Foi preciso, .para terminar a questáo, que 
um novo tratado fosse concluído entre os E stados Uni ... 
dos e a na<;áo queroquense, em 27 de mar<;o de 1835, e 
em virtude do qual os queroquenses abandonaram aos 
Estados, mediante urna indenizac;áo de cinco milhoes 
de dólares, ' todas as terras g:ue-possuiam a leste do Mis ... 
sissípi, com renúncia de toda reclama<;áo ba'seáda em 
usurpa<;oes e violencias anteriores: De outró lado, o 
tra tado assegurava aos queroquenses o direito de viver 
livremente nas regi6es situadas no este do mesmo río, 
que, anteriormente, lhes haviam sido concedidas. __, Por 
este tratado, estabeleciam~se os princípios de paz per ... 
pétua, defesa e protec;áo pelos Estados Unidos contra 
todo ataque ou violencia feíta as tribos ou aos mem~ 
bros que as compunham . Autorizava igualmente o 
mesmo tratado a na\áo Queroquense nao só a enviar 
um delegado a Camara dos Representantes como fa ... 
culta va a qualquer índio dessa na<;ao a se f azer decJa ... 
rar cidadáo dos Estados Unidos . 

(. E, por essa forma, de um modo geral, os índios 
americanos, sem · que . 'houyesse sid0 verificado ,que nao 

' po$$uíam . aptidoes :n~ces?ari:as ,, para,' ,s~ adaptar a, civi-
liza~áo, f oram exclt,ií<.to,S do territóÍio ,que lhes pertenr' 
cifl e que até en tao haviam oeµpado. A6 mesmo temp>o, 
'Qutras tribos, 'por modos diversos: · foram sen do recha ... 
<;adas de seus domínios e de maneira tao completa que 
o presidente J ACKSON,. que, jamais havia exercido urna 
ac;ao f avorável aos índios e se ha vi a mesmo declarado 
hostil as resoluc;oes da Suprema Corte em seu favor, 

( 86) CARLIER, cit . págs . 107 . 
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pode, com evidente satisfac;ao, anunciar ao Congresso. 
em sua mensagem inaugural de 1836, que o território 
do Estado estava desembara<;ado ou expurgado das po ... 
pula<;6es desta espécie ( 87) . 

Entretanto, a despeito dessa situac;ao criada por 
novas decisoes e acordos, a odisséia dolorosa da ra<;a 
infortun~da continuou . O território da Nova Ingla
terra nao estava ainda, em sua totalidade, compreen .... 
dido no domínio dos Estados Unidos da América. Di..
versas na<;6es indjgenas , viviam 1?!nda fGra desse do,., 
minio. Mas .os Estados Unidos ,i pross~gti~raro , na sua:.· 
campanha de expansao, ocupando nqvos territórios para 
cria<;ao de novos Estados; , esta expansao afetandó o 
territórjo dos índios, novas guerras,~ novos acordes, 
novas decisoes judiciárias, se sucederam até o dia em 
que se consumou a absorc;ao do territórío indígena e a 
soberanía efetiva da grande Uniáo se estendeu de um 
oceano a outro. Os índios se retiraram para os confins 
do Norte, do lado do Pacífico, onde foram deixados 
viver tr~nqüilos sob a prote<;áo das leis da garantia 
que foram votadas. · 

8. Em 1832, criou~se o Comissariada dos Ne
gócios Indígenas para assegurar, sob a a~ao centraliza ... 
dora de um al~o funcionário nomeado pelo president~ 
com a aprov,ac;ao do Senado, a observancia e o respeito 
das prescric;oes destinadas. a , proteger ' o direito dos 
, d. ' 'i ' 
In lOS . ' , , , " , ¡ , , ' , . , 

• 1 'i ' • 1 
1 l 

Em 1834, a~os qo Gongt~sso.1 i~pu~era.~ µma ·:Qova, 
!egularnenta~ao ás rel'{t~Ó~s 'comerc(ais ·e ótth:as cotrt .. os · 
índios ,e reorganizaram o ' clepartamertto dos ·negóc~os 
indígenas. E estes atos contribuíram muito para me- , 
lhorar a situac;ao dos sobreviventes Cla ra~a perseguida. 

\ 

( 87) CARLIER, Op. cit. págs . 11 O. O texto des tes trata· 
dos está reproduzido em The Public Statuts at Large of the 
United States e D. J. KAPPLBR, lndian Affaírs (Law and Trea• 
ti es, vol.. II) . 
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Depois, novas leis foram editadas e novas medi .... 
das tomadas no mesmo sentido pelo Congresso e pelas 
autoridades americanas . A exposi<;ao particularizada 
destas disposic;óes especiais nao tero cabimento nos li.
mites de nosso estudo . 

9. O que nos interessa é determinar, de um modo 
geral, a situa<;ao presente dos índios sob seu aspecto 
legal; e digamos, desde logo, que, depois das conclu.
s5es de uma notável comissao de inquérito, presidida 
por MR. LEWIS MERIAN, membrO' permanente do lnsti--

; tute f or Governnt~nt Research, relatório remetido ao 
Secretário do Interior dos Estados Unidos, ,em 21 de 
fevereiro de 1928, e publicado em um farto volume sob 
o título ,_ The Problem of lndian Ad1nínistration ( 88). 
esta posic;ao nao é ainda satisfatória, se bem que na 
hora atual esteja bem longe da situac;ao que acabamos 
de esboc;ar em trac;os largos. 

O problema, dada a variedade de grada<;óes qué. 
apresenta ainda o desenvolvimento social e intelectual 
do que resta das nac;oes aborígines nos Estados Uni" 
dos, perdeu muito da importancia que se lhe podia atri-· 
buir nos primeiros tempos da Independencia, porque o 
número <lestes indígenas está consideravelmente dimi ... 
nuído. Segundo as mais recentes estatísticas, o total da 
populac;ao indígena ,dos Estados Unidos, populac;ap dis .... 
seminada · em vinte e tres es~ados, americanos, é apenas 
de 350 . 000 indivíduos. '.\'lesse .número estáo compre,. 
endidas as cinco t1:ibos civilizadas do Estado de Oclao .... 
ma, quase inteiramente confundidos . na vidá social ou 

1 , 

( 88) Publica<;oes de atos oficiais relativos aos índios exis~ 
tem nos Estados Unidos, além das cole<;oes oficiais de leis e 
t ratados, como sejam : K. S. MuRCHISON, Digest of Decisions 
relating to lndian Affairs (Vol. I, Judiciário); Washington, 
1901; C. J. KAPPLER, lndian Affairs, Laws and Treaties, 2.ª edi~ 
<;áo, 3 volumes, 1901. 
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disso muito se aproximando e que entram na cifra total 
com um contingente de 120. 487. 

E é preciso ainda considerar que, se o número dos 
sobreviventes é pequeno, eles sao, em geral, pobres e 
infelizes. A razao des te lamentável estado de coisas 
está em que as bases da f ór~a económica das na~óes 
indígenas foram destruídas e, em larga escala, pelo de
senvolvimento da civilizac;ao branca. o índio nao pode 
mais levar a mesma vida de outrora, que se resumía na 
ca~a. na pesca e na colheita dos produtos oferecidos 
pela natureza. Esta existencia primitiva teve de mudar 
radicalmente, e os índios ainda nao se puderam adaptar, 
sob todos os pontos de vista, as novas condü;oes so,.. 
ciais e económicas do meio de que sofrem a influencia. 
A Uniao Americana, por outro lado, nao se subordina 
mais a teoría original, segundo a qual se tratava nao 
com os indígenas como indivíduos, mas somente com as 
na~oes e tribos, como se as sociedades indígénas se ti ... 
vessem constituído em verdadeiras comunidades gover ... 
nadas por elas mesmas. · 

Como já mostramos, os entendimentos com os 
índios, isto é, com as na~oes indígenas, se realizavam 
sob a forma sol ene de tratados. Mas f oi preciso renun .. 
ciar a esta prática. Em 1867, a Cattlara dos Rep1esen ... 
tantes declarou "que semelhante método limitava suas 
atribuic;óes concernentes .a , administrac;ao dos negócios 
indígenas"·, e o regimt1 dos tratados terminou, abolido 
por ato de .4 de mar~o de 1871. A partir ,desta dat~. 
as questoes relativas . aos índios f or&.m reguladas nos 
Estados Unidos como as demais matérias de ordem in.
terna, por meio de leis ordinárias. 

E , desde entao, essas questoes t!veram, em seu as ... 
pecto geral, de sofrer modifica~óes sensíveis. Como · 
conseqüencia dessa nova orientac;áo, foi preciso reco ... 
nhecer nos indígenas a qualidade de cidadáos. Mas 
essa concessao nao foi imediatamente feíta. 

' 
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1 O. O problema da nacionalidade dos índios náo 
se apresentava aos Estados Unidos sob o mesmo as.
pecto· que nos Estados americanos de origem latina. 
~stes, quando a independencia f oi proclamada, acha.
vam.-se já na posse da integridade de todos os seus ter.
ritórios. Como tais Estados assim constituidos, com ... 
preendiam todos 0s habitantes nascidos em seu solo, é 
claro que · os índios, em cada um desses Estados, foram, 
por esse fato, au~omaticamente incorporados a respec.
tiva nacionalidade, A situac;áo era essencialll\ente di.
versa da . dos Estad~s Unidos. Os novos Estados sa:x:ó~s 
nao compreendiam senáo, cada um, urna pequena parte 
das vastas regióes da América do No rte. A grande 
maioria das populac;óes indígenas ficava for~ dos limi.
t.es destas novas organ,izac;óes políticas cujas leis, con ... 
seqüentemente riáo pociiam atingí.-Jos. E ainda mesmo · 
em 1789, quando os treze Estados primitivos se asso .. 
ciaram e ligaram pelo lac;o mais estreito da Federac;áo, 
•de qt,ie surgiu a Un~áo an;iericana, o . ton junto <lestes 
Estados, que constituía o território dos Estados Unidos, 
estava longe de abranger toda a extensao da Nova In ... 
glaterra. Acresce que vastas áreas de terras pertenciam 
mesmq a potencias estrangeiras como a Espanha e a 
Franc;a e os índios ·que' as habitavam nao estavam. su.
Jeitos a legislac;ao dos Estados Unidos. 

Tais circunstancias explicam porque o índio foi 
sempre consideré;ldo nos Estados Unidos COJJlO um es ... 
trangeiro de urna certa categoi'ia. A Uni~,o americana, 
entretanto, via seu domínio crescer sem ··cessar. Por 
ocupac;áo das regióes ainda povoadas pelos índios, e 
pela aquisi<;áo das zonas estrangeiras criavam--se novos 
territórios que .se· transf ormavam em estados e que se 
incorporavam ao federal, e de tal modo que esta ocupa, 
desde a metade do século passado, toda a extensao sem 
solu<;ao de continuidade, de um oceano a outro. Os 
ín:dios estao necessariamente compreendidos nesse ter..-
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ritório e nao se poderá deixar de reconhecer que eles 
fazem parte da na~ao americana . N ao foi, entretanto, 
senao em 1924, que, por um ato de 2 de junho, o Con ... 
gresso conf eriu por urna disposi<;áo geral, a cidadania 
americana a todos os indios nascidos nos limites dos 
territórios dos Estados Unidos . Anteriormente a esta 
data, aliás, já gozava dessa· regalia, por meio de medi"' 
da individual, todo indio que, separarando ... se de sua 
tribo, se fixava em nova residencia e adotava os cos ... 
tumes da vida civilizada. Além disso, o ato de 3 de 

' mar<;o de 1909 ,( 89) já tinha reconhecido como cicla ... 
daos todos os indios estabelecidos em um território in"' 
dígena. Por território indígena (lndian country or ter"' 
ritory) a jurisprudencia dos tribunais havia entendido 
nao sómente aquel,es reservados aos indios pelos tra.ta~ 

'/. 1 , ~ , ' 

dos com ~s tribos concluidos ,ou pelas decisoes ·do go ... ·. 
verno, e ainda as concessoes individuais de lotes ( allot ... 
ment) . Além dessas disposi<;óes, a respeito deve-se 
ainda mencionar as leis conhecidas soq o nome de Da ... 
wes Act~ de 8 de · í~ve¡:eiro de 1887 (90), e o' Bufke ·~ 
Act, de 1906' (91), por for<;a de cujos termos a ciclada ... 
nia norte.-americana era individualmente concedida aos 
fndios que, tendo recebido os lotes .de terras> hai..riam 
preenchido · cettas formalidades. Declarou.:..se tambem, 
por disposi<;ao de lei, que a mulher india casada com um 
americano adquirí~ a nacionalidade deste ( 92) . 

De tal maneira muitos indios j_á h~viam adquirido 
a naciona,l~daqe •ame,itic~na. quando, em ¡924, a . lei de .. 
clarou que todos os índios nascidos no território ame.
ricano possuíam a nacionalidade americana . Entretan ... 

(89) 31 Stat t. ~ 1447. 
(90) 24 Stat t. 338 . 

(91) 34 Stat L._ 182.: 

( 92) Z EBALLOS, · c¡i .. t. I, págs . 

\ 
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to, e is to foi de feliz inspirac;ao, nao se consideraram 
como derrogadas todas as leis e medidas anteriores des,.. 
tinadas a fazer respeitar os costumes ingenuos e os usos 
primitivos dos indígenas. Em face do que, a Suprema 
Corte dos Estados Unidos declarou que "a cidadania 
nao era incompatível com a vida em tribo e com a con ... 
tinuac;áo da tutela legal sobre ela . Podia assim a ci,.. 
dadania ser concedida sem que acarretasse urna com
pleta emancipa\'.áO dos indígenas colocados, ainda, sob 
o efeito dos atos do Congresso editados para sua pro .... 
te\'.áo''. 

11. Por outro lado, reconheceu-se que a circuns,.. 
tancia de serem declarados cidadóes nao f azia os indios 
cair de um modo geral sob a sanc;áo das leis do país . 
As leis especiais, tratados e atos governamentais, que 
regulam vários aspectos da vida dos índios, foram man
tidos. E o conjunto destas medidas, como o menciona 
o relatório já referido da Co·missáo LEWIS MERIAN, 
forma um todo volumQso e particularmente complexo. 
Com efeito, o ~exto destes tratados, leis, ordens do exe ... 
cutivo e proclama<;;óes relativas aos indios até 1.0 de: 
dezembro de 1912 forneceu matéria para tres grossos 
volumes em que M. CHALES KAPPLER tudo reuniu sob 
o título . - The lndian Affairs, Laws and Treaties. O 
relatório da Comissao MERIAN informa, por outro lado, 
que seriam precisos vários tomos para reunir a legisla... 
~ao anterior, ordens do executivo e regulamentos ( ~3). 

12., ·o s termos de nosso trabalhó nao nos permite 
entrar no exame detalhado desta legisla~áo. Basta dizer 
que por ela a vida dos índios, nas suas rela\'.óes de or~ 
dem privada, estava submetida tanto aos tribunais dos 
Estados Unidos como aos tribunais indígenas ( Courts 
of l ndian Offenses ) . 

(93) Merian R.eport, cit. págs, 749. 

! ' 

-
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.Bstes tribunais indígenas eram regidos por um ato 
de 1904, emanado pelo Departamento do Interior e de .. 
viam funcionar em cada território reservado. Nao fo,.. 
ram criados, entretanto, senao uns trinta desses tribu
nais, de tal maneira que mais da metade dos territórios 
reservados nao eram dotados 'de justic;a local. Sao os 
tribunais indígenas constituídos por dois juízes, que o 
superintendente dos negócios indígenas deve escolher 
entre os indígenas que se tenham particularmente dis .... 
tinguido. Sua competencia estendia-se a certos crimes 
cometidos pelos índios em seu território respectivo e, 
na ordem civil, .as contestac;óes de menor importancia. 
As penalidades p.or eles impostas nao podiam ultrapas.
sar quatro meses de servic;o em determinados lugares . 
Os superintendentes tinham o direito de as reduzir. 

Em relac;ao as penalidades, foi promulgada urna 
lei que representa o comec;o da extensao das medidas 
generalizadas do país aos índios estabelecidos na zona 
res.ervada (ln,dian 'country) . Por esta disposic;áo, a lei 
,penal torna ... se aplicável a esses territórios, \ ºm restri ... 
c;óes impostas pelo respeito ao principio da autonomia 
das tribos. E' assim que se excluem da aplicac;áo da 
lei "os crimes cometidos por um jndio contra a pessoa 
ou a propriedade de outro índio", e, do mesmo modo, 
os casos em que o índio "seja punido pela lei local de 
sua tribo" ( 94) . ' 

No q~e díz r.espe,ito as rela~óes de ordem 4omé~.
tica, a matéria é ainda subordinada quase totalmente 
as próprias determina~óes dos índios . Os tribunais dos 

1 

Estados se recusam a conhecer dos casos relativos a 
casamentos concluidos e divórcios pronunciados segun.
do o costume indígena. 

(94) Code of Láws of the U. S ., title 25, Sec. 217; Me,.. 
rían R.epport, págs. 757. 
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N o que concerne a heran9a fi sucessáo dos indios, 
as leis americanas contem uma disposi~ao particular, 
segundo a qual se tim homem e urna mulher de ra<;a 
indígena (o texto diz macho e femea) tenham co ... ha ... 
bitado como marido e mulher segundo os usos e costu ... 
mes indígenas, o fruto desta uniáo será tida como des ... 
cendencia 'legítima ( 95) . 

T·odavia 1 visto que os tribunais atribuiam aos ca..
samentos e aos divórcios dos índios um caráter essen,., 
ci?lmente irregular, náo se P,oc;lerá concluir que entre 
eles as rela~oes sexuais possam constituir 'um casamen .. 
to. Para tal, entretanto, exige ... se que essas rela~oes se ... 
jam contínuas e que a liga<;a.o seja completa como se 
se tratasse de pess,oas . legalme~te casadas . 

Em matéria de propriedade ~s ' regulame~tos nao 
apresentam U'm'a grande precü;~o. De maneira geral 
nao se consideram os tribunais dos Estados Unidos 
eomo competente~ para resolver tais. questóes. O índi.o 
pode, como toda gente, adquirir propriedades, contratar 
negócios, desde que tais contratos náQ sejam expressa-. 
men.te proibidos pelo governo naci~nal no exercício de 
sua autoridade protetora . ·Tem •feles a faculdade de re ... 
correr para def esa de seus direitos as Cortes de J usti..
<;a. Mas o relatório LEWIS ·:MERIAN Iai ·ver que em seme ... 
lhantes casos é duvid9so que os trjbunais dos Estados 
cónsintam em intérvír nas· disputas ~entre indígenas con .. .. 

' ,cemente~ a poss~ de seus bens, se a pr:opriedade nao 
foi ton cedida como 1ote ( allotment.) é · se ela está colo., 
cqda ainda sob a autoridade da tribo . 

N os Estados Unidos, póis, á situac;ao jurídica 
atua) dos. indios nao é , absolutamente segura e satisfa .. 
tória e, para melhorá~!a, como tanto exigem os direitos 
incnntestá:veis dessa p,arte infeliz da humanidade, como 
nS re,gponsa~ilidades morais desse grande país, O notá .. 

'I 

(95) Cod. cit. title 25, Sec. 371. 
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vel relatório da comissáo MERIAN propoe um conjunto 
de medidas e providencias que um inquérito levado a 
efeito da marieira n1ais completa e conscienciosa revelou 
como sendo as mais convenientes ao interesse dos índios. 

E é curioso assinalar que a sítuac;áo nao é melhor 
em rela<;áo aos indígenas que se adaptam a vida civi.4 
lizada. Como exemplo, encentro no M eri.an R eport1 
cujas informac;oes preciosas me tem sido tao úteis, ci 

. caso seguinte1 que é bem significativo: _, um indio cego, 
casado, de nome Uncas Noche, era empregado como in.
térprete pela agencia oficial de Mescalero . Sua mulher 
o &bandonou. .Sle se viu só e privado de todo meio de 
a<;ao nas sombras de sua infelicidade . O jovem que ele 
tinha co~o empregado para o conduzir pela rua náo 
quis mais servi ... Jo. Unc·as pensou encontrar soluc;áo 
para seu caso, casando novamente. Mas, como era 

, · cristao e funcionário, dirigiu...-se primeiro a Corte do 
Estado, para obter o divórcio . A Corte declarou ... se in ... 

1 

competente e negou ... se a tdrnar c:onhecimento 4o pro... ', 
(.".esso. A situa~áo ficou sem remédio, pois também o 

1 

sup'enntendente dos trabalhos indígenas·, a quem ele 
. r~clamou em segui~a , declarou náo ter autoridade para 
·pronunciar o 'divorcio : De 'tal modo, ·nada resta va a 
U ncas, np seu in,fortúnio, senáo urna alternativa: c0n ... 
'tinuar na desgra~a óu fazer ... s'e bígamo. Mas tomar 
nov:a , mulher é}rr~stava conseqüencias desagradáveis 
para ele: sua Igreja 0

1 repudian a e ·ele ficaria sob ·a imi,.. ~ 
nencia de perder ~eu emprego .. . 

·SE<;AO II 

OS EST ADO S DE ORIGEM ESPANHOLA 

1 3~ Nó con)unto dos estados d~ origem espanho~ 
la, que se constituíram na América, os selvagens f oram 
durante muito temP,o. senáo indefinidamente, deixadós · 
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na situa~ao jurídica que lhes havia dado o Goveno me .. 
tropolitano, situa~ao que os assemelhava aos menores, 
com todas as conseqüencias previstas pela lei e que os 
rodeava, sobretudo, de outras medidas protetoras, como 
a da inalienabilidade dos territórios que lhes eram des ... 
tinados para residencia e aproveitamento. 

Com a promulga~ao das diversas Constitui~óes 
desses Estados, implicitamente, declarados cidadáos, de 
urna maneira geral, pelo fato de que eram nascidos no 
território correspondente, os índios fo,ram incorporados, 
tacitamente, .as na~oes ,.novas e sujeitas as respectivas 
legisla~óes. Continuavam, entretanto, submetidos, na ... 
turalmente, ao regime de leis especiais que a metrópole 
havia promulgado em sua inten~ao e que nao haviam 
sido derrogadas. 

14. Na República Argentina, como ensina o no--
tável jurista AUGUSTÍN DE VEDIA, nos seus Comentarios a 
la Constituctión Agentina, - foi adotada desde o co-
me~o urna política ,incerta a respeito dos selvícolas. Os 
homens de m~is autoridade nesse país haviam preco,.. 
nizado, desde o tempo da AZARA, todas as medidas ca ... 
pazes de satisfazer os índios e de os conter nas suag 
invasóes que foram sempre consideradas como repre ... 
sálias contra o proceder condenável dos civilizados. 

E' preciso .ueconhecer, certamente, que, sob p g~ 
veme dos vice--reis, como depois da proclama~ao da 
Independencia, os dirigentes do país mostravam algu,., 
mas vezes um espírito be:nJazejo e pacífíco. Mas é 
triste assinalar, com VEDIA, que, excetuados os momen-
tos de sábia inspira~ao e algumas iniciativas generosas 
mas. isoladas, nao se conheceu, antes do estabelecimento 
do regime constitucional da República, outro programa 
aplicável aos índios senao o de os vencer pela for<;a, 
expulsá--los e exterminá--los. Entretanto, estes índios 
nao tinham revelado urna total incapacidade de se ada .. 
ptar aos trabalhos da vida civilizada .. 
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Muitas tribos no sul da província de Buenos Aires 
assolavam as f ronteiras. Em 1833 Rosas concebeu o 
ousado projeto de realizar urna expedir;ao ao deserto 
para extermínio dos índios. Com essa expedic;áo, para 
a qual Rosas confiou o comando de urna divisáo ao já 
famoso JUAN FAGUNDO QUIROGA, foram limpas centenas 
de léguas quadradas de diversas dire~óes ao longo dos 
rios Neuquen, Negro e Velchets, até a cordilheira, 
dando--se grande expansáo ao território daquela pro ... 
víncia. Os índios da regiao foram mortos, aprisiona ... 
dos ou fugiram . 

Referindo-se a essa expedic;áo, diz RAMÓN CÁRCA .. 

NO em seu famoso livro sobre Quiroga, que compre-
endia esta o problema político de maior importancia 
,para a riqueza do país. Sua soluc;ao resolverla urna luta 
permanente de tres séculos, tornaría 'duas vezes maior 
a extensáo territorial, multiplicaria as emprezas capi ... 
talistas, o rendimento do trabalho e asseguraria as fron-
tei·ras do sul contra a cobic;a estrangeira ( 96) . 

A expedic;áo se realizou; nao teve, porém, conti ... 
nuidade a ac;ao dos expedicionários e os índios aos 
poucos voltaram. Só mais tarde foi que o general JULIO 
A. R!OCA, ·ministro da Guerra do presidente Avellaneda, 

' empreendeu nova expedi~ao a · que deµ ·~eguimento como 
Presidente da República, sucessor que foi de Avelléir' 
necia, levando a · empresa a cabo e ocupando coro o 
exército nacional toda regiao do sul até a Patagonia. 
Essa acmP.anha, con:io se ex.prime RICARJ:?O LEVENE," sig ... 
nifica, também, a extin~ao do índio selvagem e em muito 
sua eliminac;áo entre os componentes da mescla de ra~as 
que se forma no país" ( 97) . · .. 

(96) Juan Facundo Quiroga, Edic. brasileira, 1935, pági ... 
nas 33. 

( 97) Síntese da H istória da Civilizafáo Argentina, Ed. 
brasileira, Rio de Janeiro, 1938, págs. 385. 
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Náo foi humanitária a inspira<;áo que gerou a ex.
pedi<;áo ao deserto. A esse respeito, conforme refere 
CÁRCANO, escreveu Rosas ao general Lepes. seu com.
panheiro de lutas: "Sao incalculáveis os índios que 
existem na regiáo. O único remédio é juntarmo .... nos e 
depois da guerra continuar urna expedi<;áo para acabar 
com todos os índios". E CÁRCANO observa ainda: "A 
ocupa<;áo militar do deserto e acabar c0m todos os indí .... 
genas era o pensamento dominante . O mesmo que pre ... 
valeceu quarenta e cinco anos depois. Naquele tempo, 
e.orno f;lgora, náo se pensa f ormalm~te em incorporar 
o indígena a vida do trabalho civilizad,0. · Nem sequer, 
a·o menos, trata .... se de ensaiar algu~a coisa semelhante 
ao antigo servi<;o de encomienda.' A N a<;ao indepen ... 
dente foi menos adiantada e menos humana que na 
época colonial . Só pensa em realisar urna idéia simples 
a que sempre se pratica mas qu~ deve ser levada até 
o fim: "acabar com todos os índios" ( 98 ) . 

Depois da organiza<;áo da na<;áo Argentina, a 
Constitui<;áo estabeleceu, no § 14 do art. 67, que o 
dever do E stado "era entreter rela<;oes pacíficas com 
os índios e favorecer sua conversáo ao catoiicismo". E 
a lei de 23 de agosto de 1867, por urna justa interpre.
ta<;áo dos princípios cónstitucionais e fundando ... se na 
equidade, base de urna sá política, orgánizou um regj ... 
me de prote<;áo e tutela para os índios que vagavam no 

• ••• 11 · · território argentino . Tal dispositivo prescrevia que "se 
/ ,J~es . qevia conceder tu do · o que ·' f?Js&e nece:Ssarjo para 

'',, urna vida estável e pacífica;· . . ' ( .. ' ' 
• • 1 

'· E sta lei f oi aplicada no se.u aspectb material dentro 
do espírito da Constitui<;áo. Sob ~a dire<;ao dos religio ... 
sos franciscanos, colonias selvícolas foram fundadas nos 
·1'erritórios do Rio .Negro, do Chaco e de Formosa . 

(98) C ÁRCANd, cit. págs. 
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Concedeu ... se individualmente a vários caciques exten .... 
sóes consideráveis de terras para suas tribos. 

Nao se estabeleceram, entretanto, disposi<;oes es ... 
peciais destinadas a regulamentar a vida jurídica dos · 
indios. ~les foram deixados, como por toda a parte na 

. América Latina, a margell! da civiliza<;áo. Todos foram 
declarados cidadaos, conforme os princípios gerais da 
Constitui~áo. Mas, eles nao se incorporaram de fato a 
vida jurídica da na<;ao, senáo em número muito lün.i ... 
tado, . depois de se haverem adaptqdo perfeitamente a 
v~da social . . , 

Outt;o tant,o poder..-se ... ia dizer é:le "q,uase 'todas '' as 
na<;Óes latinas da Arµ~rica. O s .índios possuem nomi·~ 
nalmente a nacionalidade do país ·onde residem, em 
face da impossibilidade material de verificar o ·lugar do 
seu nascimentq. M as sua condi<;áo política ~ diferente 
das dos outros nacionais. 

Por toda a parte se procurou assim como aos es .. 
trangeiros residentes, no come<;o da vida independente 
de cada E stado, assemelhá .... los aos demais cidadáos. 
Mas esses esfor<;os deram, quanto aos indígenas, pe ... 
queno resultado. 

15. No Chile, por exemplo, encontra--se no bem 
conhecído livro do notável internacionalista ALEJANDRO 
ÁLVAREZ (9~) a 1¡llen~áo de um regulamento de 1813, 

·, ,:_ promulgél;do em ,favor dos índios pela junta gove~ ... 
·namental ,, oe acordo com o Senado '7'"" onde se estatu1u 
'qllt: . '.~ todps . o~ ' .índÍ'c;>s r,e~ide;nt~s em' ··~l:~.~i?~ ·\~néÜgenas 
deV:1am s~r reunido~ em c1dades fundadas com duas , ou . 
tres · dessas aldeias i e gozar dos mesmos Ldireitos sodais 
e cívicos 'de ou tros chilenos" ( art. 1. 0 ) e a inda que, 
"desejando o governo destruir tódé;l a qiferen~a de casta 
entre povos irmáos, a comissáo encarregada da exe~ 

(99) A . ÁLVAREZ, Le Droit lnternatíonal Americain. pá .. 
ginas 305. 
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cu<;;ao da medida adotada deveria providenciar a fim 
de que essas cidades fossem também habitadas por e&
panhóis e gentes de todas as classes, e a que as f amí,.. 
lias se ligassem por casamentos e outros ates da vida 
nacional ou civil'' ( 100). No mesmo país, o senatus.
consulto de 4 de marc;o de 1819 assimilou a condic;áo 
civil e política dos índios a de outros nacionais ( 101) . 
E ainda presentemente o Chile figura entre os Estados 
que 'editaram leis especiai.s concernentes aos indígenas. 
Pela lei n. 4. 802, de 24 de janeiro de 1903, criaram ... se 
tribunais especiais reservados aos índios, prescrevendo 
medidas interessantes relativas a sua capacidade civil 
e ao exercício de seus direitos privados ( 102). 

.Ssses tribunais (juzgados de índios ) sao em nú..
mero de cinco. Compoem .... se de um juiz e de um se ... 
cretário e sao competentes para decidir, em única ins ... 
tancia, as questoes relativas ªº estado civil, direitos 
hereditários e partilha; e, em primeira instancia, <lepen ... 
dente de recurso para a Corte de Apelac;ao correspon ... 
dente, as 'questoes relativas a propriedade, posse e 
ocupa<;;áo, e outros conflitos referentes aos territórios 
indígenas, em que particulares sejam autores ou réus . 

, Instituiu .... se, para a representa~ao e defesa dos ín ... 
dios perante esses tribunais, a classe dos advogados 
nomeados pelo Presidente da República. A mesma leí 
regule& o processo especial dessa jurisdic;áo e se ocupa 
da desapropriac;ao, aliena<;;ao e onerac;ao dos territórios 
indígena$. As alienas;oes, gr~vames ou trocas nao po,... 
dem realizar .... se senao com autorizac;áo do juiz respectivo 

' 
I · (100) A.. ÁLVAREZ, op. cit. págs. 308. 

-(101) Boletín de Leyes de Chile (1810.-1814), Sant~ago de 
Chile, 18981 págs. 253~258. 

( 102) Boletín, cit. ( 1819~1820), págs. 32 e Proclamar;áo 
do Diretor Supremo · aos Indios de Fronteira e Araucanip, pá .. 
ginas 31~36 .. 

l 
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e em caso de utilidade ou necessidade manifesta desde 
que fique bem ~vidente que os índios interessados estao 
agindo livres de qualquer coac;ao. O prcc;o é recebido 
diretamente pelo juiz, que o entrega em seguida aos que 
verificar terem direito a ele. . 

Dessas disposic;oes rigorosas se excluem os índios 
que tiverem satisfeito as prescric;óes da lei de instruc;ao 
primária obrigatória · ou obtido qualquer título por urna 
universidade ou instituto do Estado, ou estabelecimento 
privado. 

O funcionamento desses tribunais tem um caráte1 
transitório. O Presidente da República deve fixar o 
termo· de sua vigencia. Quando o prazo expirar, sua 
competencia fica transferida para os tribunais ordiná ... 
rios do Estado, prevendo o artigo 40 que, ao fim de dez 

' anos, os índios poderao dispor de seus bens conforme 
o direito comum . 

16. Em vários Estado,s latinos 4a \América foi pe ... 
quena 'ª emigrac;áo européia. Neles o elemento indí,.... 
gena, naturalmente, predominou. Por outro lado, com 
o tempo e e~cetu~das algumas· trihos nomades qtt~ se 
embrenharam no amago das florestas, geralmente na 
.zona que margeia , os territórios de outros Estados, os 
índios se ama~gamaram com a populac;áo civil do país. 

Assim passaram-se as coisas no Paraguai, como o 
demonstra, nas suas lic;oes, o distinto professor FÉLIX 

PAlVA ('103) . . Ali, se a situac;áo do índio foi p'enosa no 
princípio do período colonial. se modificou em razao de 
que a ra<;a b~anca se incorporou as populac;óes indige ... 
nas, mais depressa talvez que em qualquer outra provín..
cia do domínio castelhano, sem dúvida pelo cruzamento 

( 103) Estúdio de la Constitución del Paraguay, Cooferen~ 
cias dadas na aula de Direito Constitucional, Assun~ao, lmpren~ 
sa Nacional, 1927, vol. 2, págs. 262. 

• 



142 OS . SELVAGENS AMERICANOS PERANTE O DIRElTO 

intenso daqueles com a ra~a conquistadora. E, pois, 
quando a na~áo adquiriu sua independencia, nao mais 
podía haver, na jurisdi~áo do país, diferen\.aS resultan ... 
tes da origem étnica. Assim, o citado FRANCIA, que, 
com a tenacidade de seu temperamento consolidou a 
Independencia nacional e criou a República, livre de 
qualquer influencia estrangeira, mantendo ... a no mais 
absoluto isolamento, pelo período de um quarto de sé .. 
culo, até 1841, f oi quem teve que tomar qualquer pro--
videncia a re~peito. · 

:Na parte ~ da República debomiaada Provincia de 
.Misiones, · os ·indios haviam sido dominados pelos je.
suítas e su jeitos a um regime de severa disciplina. E in ... 

· for~a o ilustre historiador CE'c1L10 B,S..Ez: "Los gobier ... 
nos posteriores del Paraguay seguieron ejerciendo do,.. 
minio sobre las Misiones <le una y otra banda del Pa ... 
raná, sin con tradición alguna. Durante la larga dicta ... 
dura de Francia, estuvieron ellas gobernadas por mayor,.. 
domos, quienes, observando el régimen de los Padres, 
hacían trabajar a los indios para la comunidad." ( 104). 

Depois da morte de FRANCIA, a Constitui~áo de 
1844 reconheceu a igualdade civil dos habitantes e Dom 
Carlos Antonio Lopes, novo ditador, por decreto ... lei de 
7 de outubro de 1848, proc1amou cidadaos da Repú ... 
blica os índios de vinte e· urna povoa~oes (pueblos). 
, Na Constitui~áo poster~or de 1870, que ainda vir-

, gora· 'np P~rag~aj, ná9· se enc.~nt(a -;r' o que nao acon
tec~ .. na g"eneralidad'e das· Co~st.i~?í~óes . a:rne,rican,as 1"
d'isposi~áo especial relativa .ao es~ado políti~o ou 'Civil 
dos 'indios. A. lei organica· reproduziu. quase literal ... 
mente no § 13, do artigo 72, o § 15 do art. 67 da 
Constituic;ao argentina, já aqui mencionado e que dis ... 
punha pertencer ao Congresso Nacional "entreter re ... 

(104) CECILIO BAEZ, Resumen de la Historia del Paraguay, 
págs. 2i, Assunción, 1910. 
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Ia~óes pacíficas coro os indios e favorecer sua conver.
sáo ao cristianismo e a civilizac;ao.'' E pela circunstan .... 
cia de se haverem os índios misturado na vida social da 
nac;ao, é claro que, quando a Constitui<;ao fala em "en ... 
treter relac;oes pacíficas com os índios e favorecer sua 
conversao ªº cristianismo e a civilizac;áo", nao pode visar 
senáo as popula~oes que l~vam ainda urna vida disse-
minada, nómade ou selvagern na planura do Chaco e 
nas ID¡argens do rio P araguai, e que, como observa o 
Dr. J US1;0l P AST-OR BENITEZ, se f oram extinguindo por 

~. cat¡tsa da;s epidemias e das guerras, e ainda pelo cos..
tume que entre ~les se ge11eralizou de limitar a prole 
( 105) . 

No Paraguai muito contribuiu para a assirnilac;áo 
dos indios na massa da popula~áo nacional e para o de ... 
saparecimento do problema do indio, o quarto de sécuio 
que o país viveu no isolamento criado pelo regirne do 
ditador FRANCIA, urna de cujas conseqüencias foi a ho ... 
mogeniza~áo das gentes que habitavam o país e cons .... 
tituíarn a nac;áo paraguaia. O ilu~tre homem público 
paraguaio JUSTO PASTOR BENÍTEZ, na magnífica mo..
nografia que consagrou a Vida Solitá~ia do ... Doutor 

· José Gaspar de Francia, estuda ero páginas profundas 
esse f enomeno social. · · 

Em execu~áo .a disposic;áo constitucional, o 'Para ... 
· · guai promµlgou a lei de. 6 de seteip.bro de 1909 e seu 

1 ' f • ' 

. regulamento, q4e (Se· ocuJ?a · principalmep.te da divi,sao 1 

de terras. Aí se encontra tambéw a, defini~ao do qtt¡e 
dev~ considerar · como família ind!gena .( 1Q6~. · · ' 

' 
l 

( 105} La Vida . Solitaria del Dr. fpsé Gaspar de Francia, 
págs. 182 . 

( 106) aste regulamento dá a seguinte defini~ao da famí .. 
lia índigena : "ATt. 7.0 Entende .. se por família: l.º marido e 
mulher, com filbos e sem eles; 2.º, pai ou mae com um ou sem 
descendentes; 3.0

, irmaos de ambos os sexos, sempre que um 
deles baja alcan~ado a maioridade; 1.º, cada dois solteiros, ainda. 
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17. Esta é a situa<;áo que, aproximadamente, s_e 
apresenta em várias outras na<;óes americanas, ~e o_n ..... 
gem castelhana, onde é consililerável a popula<;ao ~n..
dígena e que fo_ram _governadas até a sua independen.
cia por uma leg1sla<;ao comum. 

Na Colombia um caso especial se observa que d~ .. 
monstra bem como a interven<;áo de princípios liberatS, 
manifestamente justos, pode levar muitas vezes a_ con.
seqüencias imprevistas e _:nesmo ~unestas qu:=in~o- nao se 
toma em conta a situa<;ao particular dos in~1v1duos a 
que se visa aplicar o princíP,_io. Nesse.país vigorava e~ 
favor dos índios o re gime protetor dita do pela .metro,.. 
pole e que foi conservado depois da Independencia. O 
Código Civil, num artigo especial, consagr.ou mesmo, 
para 0 índio, o princípio do estado de menorzdade. Pa~a 
residencia e trabalho dos índios, reservaram ..... se no pa1s 
certas zonas de terras . Ora, todos os campos que ro.
deavam a cidade de Bogotá faziam parte de uma reserva 
e constituíam, assim, urna propriedade inalienável dos 
índios que ali viviam tranqüilos, cultivando nos pe .... 
quenos Jotes uma pequena· lavoura intensiva, nas porta~ 
mesmo da capital da República, o que ass~~urava a 
sua popula<;áo recursos variados de um aprov1s1onamen.-
to fácil. 

lrrompeu, entao, em Fran<;a a revolu<;ao de 1848, 
e um grande movimento de liberalismo igualitário se 
espalhou através do mu\ld0 inteir~. E ocorreu que, na 

· que nao sejam parentes. Art. 8.0 
• E~tende;se que uma familia 

está já radicada quando ti ver construido s?~ casa. e . c01~1ec;ado 
a cultivar seu terreno e exerc;a qualquer of1c10 ou industria, nos 
lugares em que ha ja designado para administrac;ao. da colonia· 
Art. 9.0 • As famílias reduzidas terao dentro de cmco an_o~ . de 
radicar;se, livre de todo gravame, direito ao título defm1tivo 
de sua propriedade. Art. 10. Os índios conservarao seus ap;; 
lativos de origem, sempre que traduzidos para o castelbano nao 
tenham significativos obscenos." 
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Colombia, defensores entusiastas destes princípios, nesse 
momento, se apoderaram do governo. E argumentava ... 
se, entáo: "Como admitir que possa exístirt. numa de ... 
mocracia, cidadaos de todas as idades considerados 
como menores e por conseguinte incapazes ?" 

Em fa ce dessa situac;ao, que f oi encarada como 
1:1ma monstruosidade política e condenada como anti.
liberal, foram revogadas todas as disposic;óes partícula.
res das leis e os indígenas foram reintegrados na ple .... 
nitude de seus direitos civis e políticos. M agnífica ou ... 
torga de regalías e reconh~cimento de direítos. O que 
disso resultou, porém, ·foi que, ao fim de alguns anos, 
os pequenos lotes dos índios, em torno de Bogotá, como 
as outras terras de reserva (resguardo ), existentes no 
paí~, se deslocou da propriedade indígena, adquiridas 
por um pequeno número de capitalistas que as transfor ... 
maram em latifúndios, onde a pequena cultura desapare .. 
ceu e, com ela, todas as facilidades dela resultantes e 
de que se beneficiavam as cidades vizinhas . . . Quanto 
aos índios, perderam suas terras; privados de suas ha_; 
bita~oes e dos produtos que tiravam do solo, cairam na 
miséria, vieram pouco a pouco a perder mesmo a líber ... 
dad e, por forc;a do sistema dep]orável que f oi a dotado 
de se lhes fornecer, a crédito, tudo de que tinham ne ... 
cessidqde, dando em pagai;nento servic;os futuros. O 
resultado desse regime foi que a cifra dos. débitos, sem .. 
pre diariamente acrescida, numa progressao formidável, 
pela avigez do f ornecedor e imprevidencia do compra ... 
dor, atingia a proporc;óes que, na generaHdade dos 
casos, urna vida inteira de trabalho nao bastava ·para 
seu resgate . De tal jeito, o indio proprietário e livre, 
ao qual era garantida a posse e gozo de sua terrat viu
se, nao sómente pobre, mas reduzido a condi<;ao de 
verdadeiro servo da gleba, pelo fato de se lhe ter reco.-

, nhecido a qualidade de cidadao e a capacidade civil. 

' 

• 
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18. Registre..-se, entretanto, que esse regime, infe .. 
Hzmente, foi o que mais se generalizou na zona expJo ... 
rada nas florestas 8ul..-americanas, e a verdade é que se 
tem verificado sua existencia em toda parte. A eclosao 
de um negócio escandaloso, conhecido como o caso do 
Putomaio, o trouxe ao conhecimento do mundo civili .... 
zado. Que o regime existe no Peru, sabemos pelo tes ... 
temunho autorizado de ALBERTO BALLON LANDA, nas 
notáveis págirras de seu livro já citado -:- O homem das 
florestas - onde se le! "O trabalho for~ado por dívi .. 
das é a base da indústrü1; o .nervo da vid~ region¡;il, e 
também a origem de tima escravidáo, dissimulada. Pi~ 
xar um limite a divida e a durabilidade do trabalho se.
ria conciliar interesses opostos e por um fim a esse abu ... 
so, muitas vezes intenso ( 107) . 

Poi o que se fez na Bolivia, onde foi promulgada 
urna lei tendente a reprimir os abusos desse regime. 
Essa lei nao é, entretanto, no fundo, senao a sua con.
firma~áo legal , ( 108) . , · 

( 107)' Los Hombres de la Selva, págs. 39, págs. 396 e 
seguintes. Quem quiser conhecer até onde leva ésse estranho 
regime. ficará completamente instruido lendo os nliás admirá~ 
veis livros de JosÉ EsTÁCIO RIVERA, notável escritor colombiano, 
falecido muito jovem, denominado La Voragine, e que se acha 
traduzido em diversas línguas, e do também notável escritor por.
tugu~s FERREIRA DE CASTRO', sob o título A Selva, este referente 
a regiao amazónica do Brasil. Também nosso grande EUCLIDES 
DA CUNUA escreVeu a ,respeito' um¡:t página pungente · em seu 
livro A nuÚ'¡j~m · da Hist6t'f,a, págs. 2~ • . a respeito ao que ele 
chama a mais criminosa organiza~ao do trabalho. 

( 108) Le .. se com efeito, nesse regulamento, as seguintes 
disposi~óes: "Todo empregado que, no térmo de seu contrato, 
quiser retirar..-se pagará a seu patrao o que lhe <leve, ou, em 
caso contrário, continuará a servi..-lo, mas náo se reconhecerá 
conta superior a 400 bolivianos (moeda correspondente ao peso). 
As contesta~óes, na falta de provas concludentes, serao julgadas 
fazendo~se prestar ao patráo um juramento, com a condi~ao que 
disso nao resulte, contra ·O empregado, uma divida superior a 

I 
1 
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A mesma situa~ao se apresentou no México. Re ... 
fere Lucio M.ENDIE:TA N,UNEZ, em seu estudo já aquí 
referido sobre La Economia del Indio, que, '"durante la 
época colonial, se inicia, en las grandes haciendas, la 
tienda de raya, establecimiento mercantil propriedad 
del dueño de la hacienda o del administrador, en donde 
se abrir crédito al jornalero y en donde el jornalero de ... 
jaba todo su salario y se endeudaba en forma tal, que 
más tarde trabajaba sólo para cubrir su deuda y raras 
veCEfS veia una moneqa en sus manos" ( 109) . 

19. Todas estas informa~oes · e notas que vimos 
apontando provam que o problema da 1situa~áo jurídica 
do índio da América está bem longe de ser resolvida, 
e que a questáo nao f oi a inda encarada com a precisao 
necessária . 

E ' verdade que, nos Estados americanos, quando 
nao se ha ja promulgado leis . especiais sobre a condi~áo 
jyr~4ica dos índios mansos ou selvagens1 existem dispo.-

, . / ~i)6es,. constituc~~.Y..~~s ..,qu~ .. ~.~, um mq~o, ,~eral!' ~s regem, , 
1 nao so porque sao . eles habitantes . de ·um Estado deter ... 

" minado e se lhes r,econhece, a · esse títulot o gozo e exer ... 
cício dos direitos concedidos a seus habitantes, e ainda 
porque, nascidos sobre o referido território, a qualidade 
de cidadao desse Estado lhes é atribuída. Tudo isso é 
perfeitamente lógico. Mas é preciso reconhecer que, 
para fazer ent,rar no domínio da rea1idade, o exercicio 

' ' ' 1 • '~ ti· 
~ ' ' ' \ ~ ¡ • • •\j' 
400 'bolivianos. Todo contrato abriga ~o patrao a fornecer ali .. ' .. 
menta~ao 'grati.iita aos1

• ·empregados. Quando ' estes se lamenta... f 

rem, as autoridades os ouviráo preferentemente . Em caso de 
fuga do empregado, devedor, o patrao, pode requisitar o con .. 
curso da polícia, para prende~lo. O empregado submetido ao 
serví~o militar obrigatório, em virtude da lei, retomará após 
seu servi~o na casa do seu patrao. O empregado devedor que 
nao tiver sido chamado pela lei nao poderá ser admitido como 
soldado." Apud Los Hombres de la Selva, págs. 320-'321 e nota. 

(109) Op. cit. págs .. 12. 
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dos direitos civis e políticos resultantes destas dispo ... 
sic;oes legais, bem como a_ exigencia em relai;ao a esses 
índios da prestac;ao de sérvic;os e obriga<;;oes públicas, 
existe urna dificuldade de fato, eventual, sem dúvida, 
mas difícil de remover, proveniente da situac;ao de sel ... 
vajaria em que vivem ainda muitas dessas tribos. Disso 
decorre que nos encontramos em face desta singulari .... 
dade que os legisladores, que colocam o estrangeiro e 
mesmo os individuos de rac;a negra no mesn10 nível do 
nacional, no ponto de vista do exercício dos direitos 
civis, deixam b índio sob o império de. urna espécie de 
estatuto pessoal sui generis, mesmo reconhecendo ... Ihes 
a nacionalidade ( 11 O} . 

Sao estes graves problemas que a civilizac;ao tem 
de resolver e de sua importancia procede o movimento 
que em toda a parte se manifesta em favor do melho .... 
ramento e normalizac;ao do estado social do selvagem. 

\ 

SE\:AO III 

O BRASIL 

20. Com a
1 

Indep~ndencia, proclamada em 1 si2. 
nao houve, no Brasil, modificac;ao imediata relativ~ ... 
mente a sit@c;ao legal · aos indígenas . ··conftnuaram vi ... 

·gentes as nieS""mas leis que o hovo Estado havia encon.., 
. trado e o ,artigó 25 do decreto d.e 20 _de. outubro de 1 ~2?, 
que instituiu ·· os governos das provincias, mandou fa ... 
vorecer as missoes é a catequizq<;ao dos índios''. 

Já, perante a Constitui<;ao, o problema indígena foi 
levantado. }asÉ BoNIFÁCIO, a figura mais destacada do 
novo parlamento, apresentou a comissáo de coloniza<;ao 
e civilizac;ao e catequese dos ·· índios, criada pela Assem.-

( 110) A. ÁLVAREZ, Op. cit. n.º 306. 
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bléia Constituinte, urna interessante memóáa datada 
de 1.0 de junho de 1823, sobre .. o problema indígena, 
sob o título - Apontamentos para a civiliza<;ao dos ín
dios bravos do Brasil, acompanhada de urna longa enu .... 
merac;ao de princípios. Esse projeto era para ser consi,.
derado independentemente da Constituic;áo. Apresen .... 
tan do mais tarde José Bonif ácio a Constituinte urna re ... 
presentac;ao sobre a escravatura, escreveu éle: "Como 
cidadao livre e deputado da Nac;ao, dois objetos me 
parecem_ ser, · fora da Constituic;ao, de maior interesse 
para a prosperidade futura <leste lmpério. O 1.0 é o 
novo regulamento para promover a civilizac;ao geral dos 
índios do Brasil, que f arao, com o andar dos tempos, 
inúteis os escravos, cujo esboc;o já comuniquei a esta 
assembléia; 2.0 Urna nova lei sobre o comércio da es
cravatura e trata1nentos dos miseráveis cativos". 
· A Constituinte náo chegou a tomar conhecimento 
desses projetos, mas o projeto da Constitui~ao por ela 
elaborado continha urna disposi<;ao pela qual se reco .... 
mendava a Assembéia Legislativa "o cuidado de criar 
estabelecimentos para a catequizac;ao e civilizac;áo dos 
indios" ( art. 254) . - Por outro lado, porém, a Cons .... 
tituic;áo outorgada por D. PEDRO I, em 1824, nao con-

. tinha disposic;ao alguma a esse •respeito. Entretanto, 
como nao estabelecia nenhuma restric;ao relativa a essa 
parte considerável da populac;ao do país, é claro que se 
teve implicitamente o índio brasileiro, como suometido, 
de uma maneira geral, a legisla<;~o 9ra.:Síleira . . 

O s apontamento e projetos .d~ JosÉ BONIFÁCIO re,. 
velam a rriais perf eita e racional compreensao do pro ... 
blema e foi inteiramente baseada em seus princípios que 
foi editada, em 191 O, a legislac;ao republicana regula"' 
dora do Servic;o de Protec;ao dos índios . 

21. Convém notar, entretanto, que, nos primeiros 
anos do Imperio, antes mesmo da vigencia da Consti.
tuic;ao, alguns atos parciais que, sobre diversos casos, 

r 
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foram promulgados pelos poderes públicos, bem mos ... 
tram a mudan~a radical na orienta~áo relativa ao pro
blema indígena ( 111 ) . 

Mencionaremos, entre esses atos, a decisáo do Mi .... 
nistro do Império ( N egócios do Interior). datado de 21 
de agosto de 1823, autorizando explora~6es e deseo ... 
bertas na parte desconhecida da provincia do Rio Gran
de do Sul, e no qual se recomendava, "sob pena de in
correr, nas mais graves responsabjlidades, reservar o 
melhor aos ín4i9s que povoassem essas regioes. selva ... 
gens, abstendo ... se de lhes fáZer o menor 

1 
mal, ·sendo 

dado qu~ a do~ura é um dos meios mais poderosos para 
traze .... los á civiliza~ao", maneira de ver inteiran:iente di-
versa daquela que se manif esta nos atos do tempo de 
D. Joáo VI. 

Entretanto, só foi sob o governo da R egencia, du ... 
rante a menoridade do segundo imperador, que os po
deres públicos procuraram ºregulamentar a liberdade de 
todos os indios e submetendo .... os, a título de incapazes. 
a prote~áo legal concedida aos órfaos, revogou os atos 
anteriores de 1808 e de 1809, que haviam declarado 
guerra a determinadas tribos e permitindo que se red.u .... 
zisse os prisioneiros a ~scravidáo pelo tempo de quinze 
anos. . ' 

Nesse mesmo ano, o A·to 'Aélic¿onal ti Constittiifao 
do lmpét'io, promulgada pela."lei, ·a~ 1~ 9·e· agosto, estar" 
beleceu,. ;nq ar,t. JI~ '§ ,5.0

., que c.~iba a 1Assembléia 'G.eral 
e ao Governo favorecer a catequiza~ao 'e civHizac;áo dos 
indígenas. A sorte dos índio~ ·ficou assim confiada a 
todos os órgaos gerais e Iocais do poder público. Nesta 
ordem de idéias, algumas medidas foram tomadas e es ... 
colas f oram criadds. A verdad e, entretanto, é que os 

{ 111) Ver ÜLIVEIRA SoBRINHO, Pandectas Brasileiras, cit. 
págs . 127. 
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resultados de tudo o que se fez foram de pequena im ... 
portancia. 

Mais tarde, a lei n. 317, de 21 de outubro de 
1843, procurou tornar efetivo e dar urna real extensáo 
ao servic;o da civilizac;áo dos índios, e, alem de outras 
providencias, autorizou a fazer vir, para esse efeito, 
missionários capuchinhos . A aplica<;ao da lei foi regu.
lamentada pelos decretos ns. 373, de 30 de julho de 
1844, e 426, de 24 de julho de 1845, instituindo o pes
soal diretor das Missoes, determinando o campo de 
s·ua atividade e f azendo a d~stribuic;ao do servi~o 'entre 
os religiosos. Esta regulamentac;ao, desenvolvida em 
grande número de .disposi<;oes, visava a instru<;ac:1 geral, 
a educac;áo cívica e religiosa, a inicia<;áo nas artes e ofi ... 
cío? por meios suaves e persuasivos; a prote<;áo e de-

. fesa dos direitos dos índios em geral, e especialmente 
pela fiscalizac;áo exercida sobre seus contratos de loca ... 
~áo de servic;os; o esforc;o para reunir em aldeia e hxar 
as tribos nómades, mediante a concessáo e reserva de 
terras; o estímulo para que os índios contratassem ca .... 
samento entre eles ou com pessoas de outras rac;as; o 
socorro as viúvas e as crianc;as menores. Por outro 
lado, os indios ficariam sujeitos ao servic;o público e ao 
servic;o das aldeias, mediante salário, ao 13ervi~o mili ... 
tar, sem coa\ao e na medida de suas aptidoes; náo . po..
dendo a deten~áo iuflingida pelo diretor, ultrapassar de 
oito di as, sen do eles, pelas falta~ . graves, entregues a 
: . . ' . q¡ ' ... ' . 
JUSt~<;a . , , . · . . . ' , , , · , 

22. Ulteriormente, desde ~que ; se regu}aii:zou, · de 
urna maneira geral, o regime da prop!!iedade territorial 
no Brasil, em virtude da lei n. 601~ de 18 de setembro 
de 1850, segundo a qual nao ficaram mais existentes. 
no vasto território do Brasil, senáo terras públicas~ fa .... 
zendo parte do dominio do E stado e terras particulares 
(provenientes de um título legítimo de oropriedade ou ,. . . 
de urna sim~les ~osse legalizada) . 
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Como era natural, foram consideradas J1a segunda 
categoria as terras expressamente concedidas aos índios. 
E ocorreu que a generalizac;áo de um principio legal, de 
efeitos salutares e garantidores do direito individual, 
foi de funestas e: ·asr.qüencias para o selvagem; os ín .... 
dios nao estavarn em condic;óes, na maioria dos casos, 
de promover as medidas nec.essárias estabelecidas na 
lei, para as~egurar a consohdac;ao de seus direitos ter ... 
ritoriais. E ar.onteceu que muitos entre eles vieram a 
perder o direito que tinham sobre essas terras, guer por 
ignorancia e por i:nércia, quer em con~eqüencia da au
túcia e iniciativa malfazeja de seus vizinhos. 

E' certo igualmentE> que ec;;ta 'Iei de 1850 ( art. 1.0 ) 

tinha feito reservar, nas tetras devolutas que perten
ciam ao Estado, as extensoes necessárias a colonizac;ao 
dos índios e que o respectivo regulamento, aprovado 
pelo decreto n. 1.318, de 30 de janeiro de 1851 (ar ... 
tigo 72 e seguinte), encerrava minuciosas prescric;óes 
sobre a maneira de estabelecer aldeias para os índios 
nesse território reservado . Entretanto, as aldeias cria ... 
das foram pouco a pouco abandonadas. Cairam no do ... 
mínio público e, por diferentes atos posteriores, foram 
cedidas em locac;ao a particulares ( 112) . 

E assim passaram ... se muitos anos. Por tais cir .... 
cunstancias, quando proclamada a República, a Cons,. 
tituic;ao Federal, nos termos do · art. 64, fez, de um modo 
gerat entr~r as terras ·.públicas no domínic;> dos Estados, 
reservando ... se para a ·uniao semente "os pcntos indis .. ' 
pensáveis para a defes<;t das fronteiras, as e:onstruc;oes 
militares e as estradas de ferro federais'', foi inteira ... 
mente posto de lado o que havia feito a leí de 1850; 

(112) Ver Jo.Ao MENDES }úNIOR, Op. cit. págs. 55 e sobre 
a legisla~ao respectiva, igualmente meu Domínío da Uniáo e 
dos Estados, 2.ª edi~ao., Sao Paulo, 1924, ns. 75 e 76, pág. 123 
e segs. 
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em benefício dos índios, esquecendo.-se que já a orde ... 
nac;áo de l. 0 de abril de 1680 determinara: "que se re ... 
salvasse o prejuízo e o direito dos indígenas, primeiros 
ocupantes e dones naturéüs destas terras", expressóes 
que a lei de 6 de julho de 1755 havia repetido. 

23. E' fora de dúvida, entretanto, que, no Br2sil 
independente, o poder público, em todas as épocas, se 
interessou pela sorte dos selvagem. Em tempos diver ... 
sos, medidas diversas de prote<;ao. foram tomadas; al... · 
91:-lmas das quais repercutiram na opiniáo, e um ilustra .... 
do parlamentar, o Dr. N1coLAU RODRIGUES Dos SANTOS 
FRAN\:A E LEITE, deputado por muitos anos pela Paraí ... 
ba do Norte, fundou, com o concurso de altas persa ... 
nalidades da sociedade e da política. urna associafiio 
cont1 a o tta.f ico dos a.frir:3nos e para a colonizafáo e 
civiliz:i.fiio dos indígenas, cujos estatutos foram apro ..... 
vados pelo aviso de 31 de agosto de 1850. 

Parece, todavia, que os resultados dos regimes ado..
tados náo f oram satisf atórios. TA VARES BASTOS, o gran ... 
de defensor ein me::\dos do 5éculo passado, de todas 
as idéias liberais que podiam, eni matéria de economia 
política e administrac;ao adaptar-se ao Brasil, fez um 
quadro pouco animador da situa<;áo dos indígenas sob 
o regime legal. Pode ele observá ... las no curso da vía ... 
gem que fez á Amazonia, em 1866, e a conclusao a que 
'chegou foi que mais valeria fazer os índios tornar ao 
' dirE>itó -:ornu1-n do que os colocar .sob a aclministra<;ao 
dos diretorcs ! ( 113) . 

E.ntretanto, coisa alguma foi mudada nos regula..
mentos vigentes e foi nesse mesmd estado que a Repú,.. 
blica encontrou o problema da interven<;áo do poder em 
favor dos selva gens. Sua incorpora<;ao a civiliza~ao, 
ou, pelo menos, sua cooperac;áo parcial na economia na,., 

( 113) O Vale do Amazonas, págs. 289, Rio de Janeiro, 
1864. 

• 



154 OS SELVAGENS AMERICANOS PERANTE O DIREITO 

cional Iazia .... se- lentamente, por a<;áo natural do tempo 
e das circunstancias, ajudada. sem dúvida, pelo esfon;o 
do govemo e colabora<;áo dos religiosos dominicanos e 
beneditinos no norte, salesianos no centro do Brasil. 

24. VejaJ11.0S ago.ca e apreciemos rapidamente o 
que foi fei_to nesse .terreno durante o período republi" 
cano. Registremos, desde logo, q~e a lgreja Positivista, 
que representava, ;no momento da promulga<;.~o da Re ... 
pública brasileira e de sua organiza<;áo fundamental, 
um poderoso elemento de prestigio e de influencia, no 
p:ojeto de .~o~stitui<;ao Federal, que propos ao G.ol"' 
verno P~o ..... v1so~o~ pensou emprestar ao f.ator indígena 
urna pos1<;ao original e fundamental na forma<;ao do Es .. 
tado. Com efeito, em seu artigo primeiro, esse pro jeto 
considerava a popula<;áo selvagem como constituindo 
Estados que, unidos pelo la<;o da federa<;áo a organiza .. 
~áo política criada no Brasil, formavam a na<;áo. Tai!5 
sao os termos desse artigo: "A República Brasileira é 
constituída: 1. 0 • pelos Estado& do Brasil oddental sis
tematicamente confederados, os quais provem da fusáo 
de elementos europeus com o elemento africano e o abo
rígine americano; 2.0

, pelos Estados americanos do 
Brasil, empiricamente confederados, os quais se com
p6em .de hordas fetichistas espalhadas sobre o territó~ 
rio da .República. Esta federa~ao consiste, de um lado, 
em manter com elas rela<;óes amistosas, hoje reconhe

. , fi~~·s ¿orno u~ dever entre . ~a~o~~ ~s¿~arecídas e sim .. 
pat,cas; e de 9utro garantir,..lhes.·~ ,prote<;ao do governo 

· federal contra toda violencia .que· os possa atíngir, que.r 
ero suas pessoas·, quer em .seus territórios, que nao ºº"' 
deráo ser percorridos sem seu prévio consenfimento, ~so ... 
licitado pacificamente e somente obtido por meios paci
ficas." 

Nao se encontra, naturalmente, nenhum trac;o desta 
original concep~ao no texto da Constitui~áo brasileira. 
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O simbolismo de uro Estado formado pela superposi<;ao 
de duas federa<;6es, urna das quais quase nominal e 
empírica, testemunha, sem dúvida, um idealismo gene-' 
roso em favor do selvagem, dono originário de nosso 
território, mas a possibilidade de aceita<;áo e justifica"' 
<;ao de tal sistema, quer no ponto de vista político, quer 
no social, se apontam dois fundamentais obstáculos. 
Naó só o selvagem. brasi.leiro era incapaz, moral e jn,.. 

telectualmente, de compreender o alcance da organiza ... 
~ao, como as tribos indígenas nao podiam de qualquer 

. '.~odo se .consi'de:rar c:omo Estado. e muito menos vários 
\~ " Estados. 

25. A Constitui~ao da República,· como a do Im-· 
-pério, nao fez alusao alguma direta ao selvagem. Har 
bitante do Brasil e nascido no Brasil, o índio é um ci,.. 
dadao, subordinado, implicitamente, segundo as circuns .. 
tancias, as leis nacionais . Mas o Código Civil -dfile se 
ocupa, no art. 6, para declarar os indígenas habitantes 
das florestas ( selvícolas) " incapazes, relativamente, a 
certos atos ou a maneira de os praticar. " O mesmo ar .. 
tigo do Código equipara-os: 1.0

, aos maior.es de dezes
seis anos e menores de vinte; 2.0

, as mulheres casadas 
enquanto subsistir a sociedade conjugál; 3.0

, aos pró
~igos. E o parágrafo único deste artigo ~crescenta que 

, • 
1 

sos . selvícolas fi.ca~am su jeitos ao reg~me tutelar, estabe ... 
·~x, 

1 

l~cidos em le! e regulam~ntos ·e~pe·ciais, gue ce~sará a . 
.~ n ·. ~~di da de sua , adaptac;ao a. c:ívilizac;áo 1di;> país ~, , . : . 

. '.,:'. J " .. ~os termos destes ~iépositivos, o : que. ·é ·preciso"ob:w . 
sel'Var, antes de tudo, é. o · ~mpre.go do termó ~ selví .. ~· 

· c-olBt - mais restrito que o de íridio otí indígena. - Sel .. 
vícola é p11ópriamente o indivíduo que vive ainda na flo .. 
resta, na selva. A disposi<;ao anterior, considerando o 
índio, para os efeitos da lei, como colocado no estado 
de menoridade, mas de urna maneira geral e sem defi .. 
~ir as modalidades de seu desenvolvimento, abrangeu 
todos os índios, mesmo aq,ueles que tinham sido absor..-
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vidas pela civiliza<;ao e nao viviam mais na floresta o 
1 

que nao se justificava . . 
De fato, quando se examina o problema do índio. 

é preciso estabelecer urna distin<;ao em favor dos que, 
sob a influencia da civiliza<;ao, se adaptaram a vida do 
Estado. A questao, em rela<;ao a estes, está resolvida 
pois esse indígena, ao fim de sua adapta<;ao, se trans-
f orma em trabalhador normal, em brasileiro como os 
outros, submetidos ,as leis sem distin<;oes, nem restri.
<;oes. Urna disposi<;ao particular da lei a respeito dos , 
índios assimilados nao poder .. s~ia compreender nem 
explicar. No que diz respeito aos outros, entretanto, a 
questao continua em suspenso; levam ainda a vida sel..
vagem, separados do homem das cidades por urna per..
pétua infancia e pela for<;a da tradi<;ao. O Código Civi1 
nao foi feíto para eles . Mesmo as disposi<;oes gerais 
relativas aos incapazes, como as definiu o Código, po
deriam dificilmente lhes ser aplicadas. E' a razao pela 
qual CLóy1s BEVILÁQUA nao se ocupou' do indígena no 
seu projeto ~ Para ele o selvícola, isto é, ·o ~ndio no es .. 
ta do primitivo, de ve ser considerado como nao f azendo 
parte da sociedade a qual era destinada seu Código, e 
entendeu, muito acertadamente, a meu ver,_ que nao 
havia lugar nesse Código para disposi<;oes concernentes 
ao indígena. O selvícola, indivíduo manifestamente es ... 
tranho a sociedade, <leve ser objeto de ieis especiais> 
acomodadas á sua situa<;ao especial, uo meio natural 
onde ele vive, e, como se verá, f oi sob essa orienta~ao 
que se f ormou a nova legisla<;ao brasileira sobre a mu ... 
téria. o índio já civilizado e incorporado a sociedade 
civil deixou de ser, perante a lei, um índio para tornár ... 
se simplesmente um cidádao, e assim submetido as leüs 
civis. 

Foi o que, em sua larga visao, exprimiu JosÉ Bo~ 
NIFÁCIO na primeira hora de nossa existencia indepen~ 
dente, como j_á a_qui referimos, pensamento _que só foi 
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bem compreendido e regulado com inteligencia, muito 
mais tarde, coro a promulga<;ao do decreto n. 8. 072, 
de 20 de junho de 1910, que instituiu no Brasil o Ser .. 
vifo de Protefáo aos índios subordinado ao Ministério 
da Agricultura, Comércio e Indústria . Ésse decreto foi · 
regulamentado pelo decreto n.0 9.214, de 15 de dezem.
~ro de 1911, que, respeitando integralmente as grandes 
hnhas do regulamento anterior, deu maior extensao ao 
Servi<;o. 

Urna notável exposi<;ao do objetivo de tal servi~o 
com minuciosa explana~ao acerca · do caráter e natti
reza dos índios e dos meios racionais de os procurar 
domesticar, se encontra no "Memorial acerca da antiga 
e moderna legislafáo indígena, com um projeto de iei 
definindo a situa<;ao jurídica do índio brasileiro, apre-
sentado ao entao tenente.-coronel Candido Mariano da 
Silva Rondom, diretor geral do Servi<;o de Prote<;ao aos 
indios e Localiza<;ao de Trabalhadores Nacionais, por 
Manuel Tavares da Costa Miranda, subdii;etor da 2.ª 
Subdíretoria do .~e$pío servi<;o e Alípio Bandeira, ins ... 
petor no Estado do Amazonas. 

26. Tal servi<;o visa o selvagem em toda a evo,.. 
lu':;ao de seu espírito, tendo por fim "prestar assisten ... 
cia aos índios do Brasil, desde que vivam aldeados, 
reunidos em tribos, em estado nomade, ou promiscua .... 
mente com os civilizados". Tem por objeto, segundo os 
te~mo~ do próprio decreto, "velar pelos direitos que as . 
Je1.s vigentes conferem aos índios e por 'OUtras que lhes 
seJam outorgadas; garantir a efetividade da posse dos 
territórios ocupados por índios e, conjuntamente, do 
que neles se contiver, entrando em acordo com os go ... 
vernos locais, sempre que for necessário; por em prá,.. 
tica os meios mais eficazes para evitar que os civiliza,J 
dos invadam as terras dos índios e reciprocamente; fa,., 
zer respeitar a organizac;ao interna das diversas tribos, 
sua independencia, seus hábitos e institui~oes, nao in.-

\ 
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tervindo para alterá-los, senáo com brandura e consul~ 
tando sempre a vontade dos respectivos di.efes; promo.
ver a puni~áo dos crimes que se cometerem contra os 
índios; fiscalizar o modo como sao tratados nos aldea.
mentes, nas colonias e nos estabelecimentos particula..i 
res; exercer vigilancia para que nao sejam coagidos tt 
prestar servi<;os particulares e velar pelos contratos que 
forem f eitos com eles para qualquer genero de trab~ .. 
lho; procurar manter rela<;oes com as tribos, por inter..s 
médio dos inspetores de Servi<;o de.Prote<;áo aos índios, 
velando pela segurpn<;a deles, por sua tranqüilidade, 
impedindo, quanto possível, as guerras que entre si 
mantem e restabelecendo a paz; concorrer para que o~ 
i,nspetóres ·se constituam porcuradores dos ·indios, · re
querendo cu designando procuradores para representá
lo p@ranté as justi<;as do 'país e as autoridades locais: 
ministrar-lhes os elementos ou no<;óes que lhes sejam 
aplicáveis em relai;áo . i;ts suas ocupa<;oes ordinárias; en .. 
vidar esfor<;os por melhorar suas condi<;oes materiais de 
vida, despertando-lhes a aten<;áo para os meios de mo ... 
dificar. a constru<;&o de ·suas habita<;c>'es e ensinando .. 
lhes livremente as artes, ofícios e os generos de produ .. 
<;áo a$rícola ~ ,industr1~1 para .os quais révelarem apti-" 
does; promover, sempre que for possível, e pelos meics 
permitidos em direito, a restitui<;áo dos terrenos, que 
'lb.es tenham sido oéu'paClo's; promover a mudan<;a de' 
certas tribos, quando fór conveniente e de conformi-

, dqde ·com os resp~ctiv,os chef es; forneeer nos índios ins-1 • 

tru'mentos de música que lhes sejam apropriados, ferra ... 
mentas, instrumentos ,de lavoura, máquinas para h~I:l~ .. 
f iciar os produtos' de su as cultutas, os animais domés
ticos que lhes forem úteis e quaisquer recursos que lhes 
forero necessários; introduzir em territórios indígenas 
a indúst~ia pecuaria, quando as condic;óes locais o per..
mitirem; ministrar, sem caráter obrigatório, instru<;aa 
primária e profissional aos filhos de índios, consultan .. 
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do sempre a vontade dos país; proceder ao levantamen~ 
to geral dos indios, com declarac;áo de suas origens, 
idades, línguas, profissoes e estudar sua situac;áo atu?L 
seus hábitos e tendencias." 

O decreto . regulamenta, de urna maneira apropria
da, todos os servi<;os conexos, favorecendo a criac;áo 
de aldeias indígenas onde os índios se estabeleceriam 
nas suas próprias terras que nao poderiam nem alugar, 
nem gravar, nem vender. E , sob esse regime, durante 
quase vi~te anos de atividade diligente e benfazeja, 
gra<;as ao impulso dado ao servic;o pelo concurso devo ... 
tado, convencido e inteligente do entáo coronel CANDIDO 
MARIANO RoNDON', obtiveram-se resultados os mais 
satisf atórios. 

Se b'em que existam'. índios em quase todos os Es ... 
tados do Brasil, espalhados, através de seu imenso ter .. 
ritório{ e vivendo e:r;n condic;oes intelectuais , diversas, 
uns se mantendo nómades, outros apresentando~se 
agressivos e-, praticando ainda certos atos ritua.is que se 
aproximam da antropofagia, que, 'felizmente, quas'e~ in~· 
teira, . senáo totalmente, desapareceu no país, vi .. 
vendo todos,, sem hábitos normais de trabalho, dos f'tu ... · 

1 

tos que colhem da cac;a e da pesca; o fato é que as in ... 
f ormac;oes oficiais do ministépo competent~ at~st~m. que 
o referido servic;o pacificou quase t9das as tribos 'guer ... 
reitas com que foi tendo contato desde sua organizac;áo 
em 191 O, 'Compreendidos os ·índios ·até ehtaó considera,,; 
dos como absolutamente irredutíveis. Por outro lado, 
o mesmo servi<;o instruiu · e orientou par~ ind(Jstrias1 .di .. 
versas os índios ditos civilizados e soccrreu inúíneras 
popula<;óes indígenas, fornecendo-lhes tudo de que ti ... 
nham necessidade. · · · , 

O servi<;o oficial de prote<;áo aos indios se estende, 
em ~u.a atividade atualmente a treze dos Estados da 
Uniao e compreende quatro p_ovoa~oes por ele fundadas, 

' 
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assim como sessenta e dois postos indígenas destinados 
a fixac;áo dos selvagens ao solo por meio da cultura. 
Alguns, entre eles, denominados postas áe atra~áo; fo ... 
ram organizados especialmente tendo por fim a pacifi ... 
cac;áo dos índios agressivos; índios bravos, mais exata..
mente chamados _, guerreitos. 

27. Para dar un¡ maior desenvolvímento a esse 
vasto servic;o, cuja caráter é puramente leigo, nao .;n ... 
tervindo em nada na educac;áo religiosa dos 1ndios que, 
aliás, se prodigaliza em diversos pontos do país por ini .... 
ciativa de diversas ordens, o Estado, com a .. intenc;ao 
de melhor definir e afirmar a personalidade civil do in .... 
dígena, promulgou a lei n.0 5. 484, de 2·7 de junho de 
19281 que .regulou a situarao dos índios nascidos no 
Brasil e os coloca, de urna maneira positiva, numa si ... 
tua~ao a parte, perante a lei civil ( 114) . 

~sse novo ato legislativo emancipa da tutela arfa ... 
nológica a que a legislac;ao anterior os havia submet~do, 
"os índios nascidos no território nacional, qualquer que 
seja o grau de civilizac;ao · em que se encontrem" (ar ... 
tigo 1.0 ) e, naturalmente, subtrai aos efeitos des ta lei, 
submetendo ... os a legislac;ao comum, os índios que tive ... 
rem sido admitidos, pelo .respectivo Servi~o, aos centr0s 
agrícolas; ou que, de urna maneira mais completa ainda1 
tiverem sido incorporados na comunidade civilizada; a 
estes sao assimilados aqueles que, se bem náo fixados 
n.o~ centros agrícolas; -sejam portadores de um atestado 
cle ~<;lapta~áo f ornecido pelo .respectivo insp~tor. 

Quanto aos demais, a lei, libertando--os da candi .. 
~ªº de órfaos, nao os declara, entretanto, capazes para 
os atos da vida civil, nao se lhes reconhecendo, en .... 
quanto nao estejam incorporados a sociedade civilizada, 
senao urna capacidade de fato, subordinada a restri~óes 

( 114) Ver, no apendice, o texto da lei. 
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expressas na lei ( art .. 5.0
) • E como, antes de fazer do 

índio um cidadao completo e apto para a incorpora~ao 
a vida civilizada, se o deve fazer passar por várias eta
pas sucessivas, em urna graduac;ao de estágios diversos 
que merecem um tratamento diferente, a lei os divide 
em quatro categorias: 1.0

, índios nómades; 2.0 indios 
arranchados ou aldeados; 3.0 índios pertencentes a po ... 
voac;oes indígenas; 4.0

, índios pertencentes a centros 
agrícolas onde vivem promiscuamente com civilizados. 

. Sobre cada urna dess,as cla,sses de íudios, qualquer 
que seja sua categoría, pert~nce ao EstB:do o .'· ~xercício 
p~r intermédio de I nspetores dp Servi~o .de ''Pr.ote~áo e 
segundo ·O grau de adapta~ao de ' cad,~ uma dessas cate
gorías no m~io social, uma tutela branda e pei:suasiva. 
Tals inspetores tem poderes Rara representar os selva
gens perante a J usti~a e sao investidos de ·autoridade 

. geral, todas as vezes que disso houver necessidade. 
Quanto aos indígenas da última categoria, que sao 

ainda considerados como índios, mas que se acham já 
quase incorporados na vida civil, reconheceu,...se--lhes a 
subordina~ao a lei comum. Os outros que vivem colo ... 
cados, por assim dizer, fora da a~ao das leis gerais e. 
para o efeito de lhes garantir integralmente contra a 
insidia e espertezas com que os procure prejudicar o 
homem civilizado, a lei proclama a nulidade, de pleno 

1 ~ • , , direito,' de todo ~ontra.to in~ervindo entre índi9s e c~vi ... , 
t/ •),. ' ' lizados quando aqueles nao ' ti,verem neies sido repre.. ,· ', .. 
J: \ s'entados pelos c0mpetentes ÍU)1Cidnários do ' Serv~go a~ , 

Prote~áo, seus pxocurad91es natura,is. ' · .. , " · ' ' 1 

De outro lado, no que' diz respeito aos usos e cos ... 
turnes, a lei reconhecia aos índios o direito de 'dispo.r 
dos seus haveres como quise'ssem e de designar seu su ... 
cessor em qualquer fun~ao ( art. 3.0

), observandcrse que, 
no caso de nao haver as indica~oes necessárias ao cum~ 
primento legal <leste artigo, será respeitado qualquer 
meio tradicional de heran~a ou sucessao adotado pela 
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tribo interessada, nunca a esse respeito intervindo au .... 
toridade alguma senáo o inspetor do Servic;;o de Prote.
c;;áo aos índios ou seus auxiliares, e só para apaziguar 
os animes, porventura desavindos. 

Isentou de qualquer imposto federal as doac;;óes 
gratuitas ou onerosas e as demais transmissóes de bens 
dos índios, todas as quais podem ser feitas por simples 
termos lavrado, com duas testemunhas em livro espe .... 
cial da respectiva Inspetoria de Servic;;o, seja qual for 
o valor do contrato4 observadas em tudo o mais, para 
que tais atos possam valer contra terceiros, as leis em 
vigor sobre a transcric;;ao nos registros oficiais. 

Isentou também de qualquer pagamento fedeJ:al 
do imposto, selo, custas e out,:'OS, todos os papéis, re .... 
querimentos, escrituras, certidoes e documentos pro .... 
movidos pela inspetoria competente e que tratem de 
quest5es relativas aos indios ou que sejom do legítimo 
interesse deles. Sao absolutamente gratuitas, no que 
concerne a competencié,1 federal, todas as práticas e ce .... 
lebrac;;óes tendentes ao mesmo fim . 

A gestáo e aplicac;;áo desses bens e interesses cabe 
aos inspeto.tes competentes, que devem prestar contas 
a autoridade judi~iária. 

A lei contém, ainda, capítulos especíais sobre as 
tertas de indio, <!Om disposic;;qes relativas a SUa delimi ... 
ta1;ao e inalienabilidade; sobr.e o estado civil dos ír:idios, 
com regras espe~iais e f aceis para o rE:"gistro de nasci .... 
mentos, casamento.s ,ou óbitos, · recorihecendo .... se co1n0 
válida urna forma simplificada do casamento perante o 
füncionário do servic;;o respectivo; e, finalmente sobre o 
direito penal, nao somente no ponto de vista de crimes 
cometidos contra os indios, como no de crimes cometi"" 
dos pelos próprios índios. 

28. Tomando em considera<;ao este aspecto muito 
importante do problema indígena, a lei brasileira, quan .... 
.do nao tenha para o caso criado penalidade especial, 
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considera como circunstancia agravante o fato de :;er 
sido o crime, de qualquer natureza que seja, cometido 
por homem civilizado contra indígena. Nos atentados 
contra a honra e pudor da mulher, a mesma agravante 
é imposta, quando tenha havido, para o ato, P,roposta 
ou aquiescencia da vítima ou de seu pai, marido, irmao 
ou chef e da tribo. Por outro lado, a lei atribue o carater 
de delito a entrada, a noite, em habitac;;óes de toda es .... 
pécie onde se abriguem índios, assim como a exibi<;ao 
de .indiqs a terceiros, para disso tirar lucro ou proveito. 

E se a lei, em matéria pena~, trata desta matleira 
rigorosa o homem civilizado, em rela<;ao ªº índio, vi .... 
sando o índio delinqüente usa de clem·encia, estabe1e-
cendo disposi<;óes especiais, correspondentes .a menta-
lidade retardatária dessa ra<;a, que apenas come~a a 
ser encaminhada para a ciViliza<;áo. Assim é que os 
índios nómades, os acampados ou ).'eunidos em aldeias 
e os que tenham menos de cinco anos de estada num 
estabelecimento fundado pelo Servic;;o de Prote<;áo, sao 
equiparados, no ponto de vista penal, aos menores; em 
conseqüencia, se a infrac;;áo penal foi c~metida com dis ... 
cernimento, os índios deverao ser internados, mediante 
requisi<;ao do inspetor competente, em colonias corre .... 
cionais ou em estabelecimentos ind~striais disciplinares, 
pelo tempo que o mesmo inspetor 'julg?r conveniente1 
tempo esse, entretanto, que nao c;leverá ultrapasar de 
cinco anos . ·' 1 

, Em tela<;áo aos jndios que ténham mais de cinco 
, anos de estada efetiva e continua nas povoq.fóes indí .... 
. genas~ as infra<;óes penais serao punidas sómente com 
a metade das penas comuns. O indio nao poderá, em 
hipótese algüma, ser condenado a prisao celular, , que 
será substitujda pela prisao disciplinar nos estabelecí,.. 
mentes industriais especiais, e, no que diz respeito a 
gradua<;oes das penas, só seráo levadas em conta cir.o 
cunstancias atenuantes e nao a_quelas _que as agravam. 
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29. Consigna a lei, como se ve, princípios libe
rais e racionais, por certo bem inspirados, que podem 
influenciar de urna maneira considerável para a salva .. 
~áo do remanescente das grandes popula~óes que o eu ... 
ropeu, no princípio do século XVI. encontrou nas vastas 
regioes da América portuguesa. Grande parte dos povos 
pertencentes .as ra~as tupi .. guarani, que habitavam a 
costa e se puseram em contato com o colonizador bra111'4 
co, misturou .. se com a popula~ao local e constituí a base 
do povo que habita hoJe eSSél; imensa regi.áo brasileira. 
E essa ra~·a nao era int.eiramente bávbara, nem in<:apaz 
de produzir. e ~riar. ·Encontramos nos e~critores cujas 
informa~oes, nessa matéria~ sao as mais' remotas, fatos 
que nos permitem justificar essa afirma~áo. HANS 
STADEN, um alemáo que, no .aµo de 1547, naufragott, 
em Sáo Vicente, na costa sul do Brasil e foi feito pri .. 
sioneiro dos tupiniquins, na obra interessantíssima em 
que narra a história de seu cativeiro ( 115) , conta ane .. 
dotas que dizem bastanta sobre a inteligencia dos índios. 
Desse livro se ve que, entre outras coisas, os índios se 
serviam, nas suas guerras, para impedir a aproxima~ao 
dos inimigos, de gases asfixiantes, comparáveis aqueles 
que apareceram, como última palavra · da ciencia, na 
guerra de 1914. .~sses gases, os índios os obtinham 
queimando folhas de um certo vegetal, que, colocado 
do lado de onde vinha o vento, espalJiava sobre o ad .. 

1 
'· versário urna fuma~a sufocan te ,que os obrigava a re..-

troceder. E J E.AN. ,.~E • LÉRY., · ·o · q~~panheiro de Ville .. 
' gaigno:n que viveu ho 1.<io , cfe .. J~ü1ei:tó de 1556 a . ,1558, 

( 115) O livro de HANS S:rADEN foi o,riginariamente im~ 
presso em Marburg, Hessen, Alemanha, em 1557. em alemao. 
Foi impresso em latim e em holandés já nos séculas XVI e 
XVII . Várias edi~oes novas foram feítas na Europa e no Brasil. 
E' ornado de gravuras e desenhos do própri~ HANS STADEN, 
do maior interésse. 
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no Jivro que escreveu sobre sua viagem ao Brasil ( 116) , 
conta urna conversa~áo que teve com um velho índio 
tupinambá, que o inquiría sobre o uso que franceses e 
portugueses f azem em seus países de toda essa madei.
ra de tintura que para lá era enviada. E, como LÉRY 
houvesse dito que era para vender e acumular o produ.
to da venda, o velho índio perguntou: 

"E quando ele morrer entao, a quem caberá todos 
os be;ns que deixar?" 

' ' . 
"Aos filhos, se os tiver", respondeu Lél,:y, "e, em. 

, falta desses,' aos irmáos, irmas ou par entes· mais pró,.. 
<! , , . ' .. ' 1 

x1m0s: . 
' 

"Positivamente!", respondeu o indio, "reconhe~o 
agora que voces mairs sao uns loucos. Pois entao to..
mam tanto trabalho de atravessar o mar, onde passam 
tantas dif iculdades conforme o que voce nos contou ao 
chegar, para amontoar riquezas para seus · filhos ou ou .. 
tros que lhes sobrevivam? A terra que o alimentou nao 
será suficiente para os alimentar. Nós ternos, continuou 
ele, parentes e filhos que muito queremos, como vece ve. 
Mas nós nos asseguramos que depois de nossa morte 
a terra os alimentará como nos alimentou. E, sem mais 
preocupa~oes, ficamos tranquilos a respeito". 

E o que é mais significativo· é que MoN'r AIGNE, . 
'que, como já foi nest~s página~ ; '.r~{erido, ·se :ocupou, . 

.. nos seus famosos· E ss.ais, : do selvagem americano, : 11~fe ... 
, n;.-se a · : estroft~s de poe~ia,s, ·de índios hrasileíros que 'el.~ 

nao se dignou a trqdiJzir para. o frances e l\ªs qu(lis de .. , 
clara hav·er encontrado "certo sabor anacreóntico•' 
(li7). 

(116) História de uma viagem na Terra do Brasil, publi .. 
cado em Marburg, Alemanha, em 1561 ; há diversas edi~óes. 

(117) L. 1, Cap. 11, n.º XII, da edi~ao de 1580. 
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30. E' certo, porém que, se em algumas trib0s 
se encontrava o vislumbre de alguma inteligencia, em 
outras, de natureza mais bárbara e selvagem, se apre:,.. 
sentavam refratárias ao comércio com quaisquer outros 
pavos e incapazes mesmo de se fixar em alguma regiáo, 
preferindo embrenhar .... se nas florestas; e, mesmo aí, a 
perseguic;áo dos bandeirantes, a escravidáo e moléstias 
que os ínvasores trouxeram e lhes transmitiram e as 
quais ofereciam pouca resistencia, os f oram dizimando, 
de tal maneira, que o ódio irredutível pelo branco se 
exasperou nos sobreviventes. 

Melhor que ·eu, poderá dize .... lo, e com'. mai6r auto .... 
ridade, FERDIN AND DENIS com esta afirmac;ao do loro~ 
sa: "E' urna verdade infelizmente bastante conhecida 
que, por toda parte onde se viu o europeu levar suas 
conquistas, as nac;óes em breve desapareceram. Nao 
só as guerras destruíram os povos do Novo Mundo; é 
preciso relacionar entre as causas de sua ruína as mo
léstia.s de ',que foram portadores, e a escravidao a qual 
·eles prefer,iram a morte . .' '~ AW, disse q~e : "quase nada 
ficou da antiga A1nérica senáo o ééu, a terra e a lemhran .... 
c;a de suas incríveis infelicidades." "Seria .fácil provar 
que esta frase nao é apenas eloqüente, mas que contém, 
em algumas .palavras, a história de alguns milhoes de 
homens . As grandes nac;óes que existiam, extinguiram .... 
se logo após a conquista; as tribos fracas, cujas alian ... 
c;as foram 'clesprezadas, sobreviveram; a civílizac;,ao des,.. 
truiu as primeiras, a natureza selvagem conservou as 
outras; elas nos oferecem agora a prova de que nao se 
<leve f azer passar imediatamente os povos do estado 
selvagem para nossos hábitos sociais ( 118} . 

31. E' a pura verdade. Por outro lado, o proble-
ma indígena que se estabeleceu no Brasil e na grande 
parte do território americano ocupado pelas nac;oes la--

(118) l(esumé de l'l-fistoire du Brésil, 1825, págs. 10. 
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tinas, é bem diferente daquele que os espanhóis CoRTEZ 
e PIZARRO tiveram de resolver no México e nos Andes. 
Aí existiam nac;oes previdas de urna certa civilizac;áo, 
de urna certa cultura, sob o governo de urna casa rei..
nante hereditária. Da cultura especial desses povos tes .. 
temunham eloqüentemente certos fa tos que a história 
registrou. Quanto ao México, sabe .... se que o francisca.-
no DoN JUAN DE ZuMARRAGA, primeiro hispo para lá 
nomeado, querendo fazer desaparecer os trac;os da ori ... 
gem diabólica dessas rac;as, astecas e outras, que ele ' 
acreditava, na sua intolerancia religiosa, nao descenr 
derem de Adao, fez reunir na prac;a pública e reduzir 
a cinzas, num criminoso e formidável auto ... de ... fé, vários 
.milhares de documentos e .manuscritos, nos quais, du ... 
rante séculos de vida e civilizac;áo, sábios e doutores de 
diversas nac;óes indígenas haviam recolhido, num pi-
toresco simbolismo polícromo, a narrac;áo de acontecí .. 
mentos e o resultado de suas . pacient~s pesquisas jnte ... 
lectuais . . , 

. Em relac;ao aos Andes, hasta lembrar que os mai~ 
antigos cronistas 'da conquista do Peru, como GARCJ .. 
LASü DE LA VEGA, descendente dos imperadores incas, 
MOLINA e SALSAYMAHUA, nos transmitiram o esboc;o de 
dramas e romances incaicos. Para julgar de suas be
lezas poéticas basta ler Opu .... Ollantay, drama conser.
vado Rela tradic;ao oral e muitas vezes levado a cena, 
mesmo -depois da conquista. Esta obra literária, s~gun.
do a inf ormac;ao autórizada de Sir CLEMENT MARKHAM, 
foi vertida para o castelhano pelo Dr. ANTONIO VALDI;Z, 
cura de Sicuani, em 1770, e o original existe na biblio ... 
teca do Convento de Sáo Domingos, em Cusco, antiga 
capital do Império dos Incas ( 119) . 

( 119) Los l neas del Perú, tradu~ao do ingles, Lima, 1920, 
págs. 124, e apendice - D ....- onde se encentra resumo dessa 
interessante pe~a. 
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As tribos selvagens do Brasil distanciavam ... se bem 
de tal cultura . O que se pode recolher sobre sua ins ... 
pira<;áo poética a mostra rudimentar e infantil ( 120) . 
Viviam separadas urnas das outras e guer¡eavam .... se 
mutuamente, guerra de 'Vinganc;a e represália contra 
ataques anteriores, pois que, nomades ou instáveis, 
nao procuravam conquistas territoriais, e, isoladas e in ... 
dependentes, nao visavam a supremacia nem o poder. 

32. Sem deus, sem lei, nem reí, salvo os primeiros 
elementos anteriormente indicados, apenas subordina .. 
dos a um chefe eleito para a guerra e guiados por certas 
normas rudimentares, · viven do despidos e sem abrigo, 
alimentando--se do que a natureza punha ao alcance de 
suas maos e de suas armas primitivas, constituindo urna 
familia a feic;ao de seus instintos, o problema da caf~ ... 
quiz~«;ao, da civilizac;ao e jncorporac;ao • desses pavo~ 
ao trabalho· nbrmal,· e a vida , social, era complexo e di ... 
fícil. ' · 

No M éxico e nos Andes, é possível que numa orien-
tac;ao diferente daquela que foi dada pela conquista vio ... 
lenta e vexatória tivesse podido evitar a comovente tra-
gédia. que,. nessas tt~gi6es, foi a ocupac;ao eul,'opéia. Nao 

' é menos verdade que lá coobitám hoje, tranquilamente, 
os descendentes da rac;a dos invasores, com urna forte 

( 120) Ver no livro Prfmeiras Letras, pubJicado pela A ca-
, demia Brasileira, o residuo · das letras selvagen$-brasileiras, co~ 

lhido, · entre outros, ép'.i Mo NTAIGNE} já aqui citado, nos 'alem§es 
M ARTIUS e SPIX, e no brasileiro CoUTO MAGALHÁES '(O Selva
gem, Rio de Janeiro, 1876) . Muito mais larga é a messe de 
lenda que pode ser conservada. Elas sao em geral ingenuas e 
simplest sem poesía e sem imaginac;áo. V er CouTo DE MAGA
LHÁ.ES e Sít VIO ROMERO. Ainda recentemente a Revista do ins
tituto H istóriico, vol. 154, de 1928, publicou urna larga contri ... 
buic;á0 , devida a ANTONIO BRANOÁO DE AMOR1M. V er · a inda Cu~ .. 
MENTE BRANDEBURGER, Lendas dos Nossos Indios, Ed. Alves 8 
Companhia, Rio de Janeiro, 1922. 
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proporc;ao de mestic;agem com os aborigines, e os auten .... 
tices sobreviventes das populac;óes primitivas, quase in.
diferentes, estes, ªº desenvolvimento da vida nacional 
e levando, salvo no México onde intervem nos movi ... 
mentos revolucionários, urna existencia a parte, a mar ... 
gem da vida nacional . 

Existem ainda, por certo, no território desses Es ... 
ta dos, nas florestas e nas planícies af astadas, muitas 
nac;oes indígenas comparáveis as do Brasil. N o Brasil, 
porém, o ca8io. era muito mais difícil de resolver, pois 
que nele nao existia popul~c;ao organizada; tendo a:Hn .... 
gido a uro certo nível de cultura, mas semente: nac;óes 
selvagens de cara ter mais ou menos pacífico . P ara uro 
certo número dessas nac;6es ou tribos, a soluc;ao jesuí ... 
tica era possível: ta l soluc;ao era, entretanto, manifesta .... 

1•
1 n:l(fnte indesejável, pois que se tradu.zia ~.a submissao 

' .. ·· ~ncondicional .':As Missóes, o que lev.aria a criar um tipo 
a parte em nosso meio 'Social. Para outras nac;óes, o 
problema se apresenta ainda hoje como se apresentou 
aos primeiros portugueses desembarcados nos noves 
territórios. , ~· 

l Vivendo cC>m~ verdad~ito's animais e': o que 1núHs 
é, exasperados pela heran~a dos ódios acumulados por 
gerac;óes perseguidas, combatidas, supliciadas durante 
mais de tres séculos, alguns povos indígenas que va,.. 
gueiam ainda neste mómento 'no labirinto das florestas 
da hinterlandia suV-amerlcana, opde se confundem .a~' 
' \ 11 ' . ' • ' 

regióes incultas do Brasil com as dos demais países sul,.. 
americanos, mostraram ... se durante muito tempo refra ... 
tários a toda tentativa sistemática da civilizac;ao. -

No que diz respeito ao Brasil, pode assinalar--se, 
na hora atual, q circunstancia favoráveJ .de que os. fun ... 
cionários do. S~rvi<;0 de Protec;ao ~os ·índios cons~gtii .. 1 

raro, finalmente, entreter relac;6es amistosas coro tribós, 
até agora reputadas irredutíveis. Para elas em geral, 
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até nossos días, o branco é o inimigo, o agressor, o as .... 
sassino, e, quando o encontram, antes mesmo que este 
os percebesse, os selvagens, num movimento ·que pre ... 
sumiam, por instinto, de legítima def esa, "livravam,.se 
dele pela surpreza fulminante de urna flecha eñvene .... 
nada . Era assim que, ainda há pouco tempo, procediam 
nas regioes do norte, cortqdas pelos ríos navegáveis e 
nos terrenos de explora<;ao da borracha, as tribos Turi-
Uara, chamados Urubus, e as dos ·Maiongues ·e Xriria ... 
nas, que na-o respeitavam n('!'m mesmo os índios -Oomes-
ticados e pacíficos. Os frades ben'editinos da prelazia 
do Ria Brarico, que exercem na regia9 unía larga in ... 
fluencia .civilizadora, verificaram., ' cromo me 'informou 
um Rróprio pteladq, que tais indígenas e,ram bárbaros 
até para consigo mesmos, pois que o suicíd.i0,:i des(<;),.. 
nhecído entre os selvag-ens em geral, era freqüente entre 
eles, que o pratic~vam, rasgando o vend-e, . có.rr;io os ;a ... - ,. ' '·• poneses. 

' 
Quanto aos indíg~nas belicosqs' do Brasil meridio-

nal pode ... s~ dizer que, ainda há bem p0uco 'tempo, apre;:.. 
sentavam manifes~a<;pes, de instintos ' sang·u,iµári~s (e de 
sua selvajatia natural, e dos quqis os trabalhos do 'prp-
fessór VoN lHERING nós . f'orneceu. aqiostras, notada,.. : 
mente no seu estudo ' sobre AntropoZogia do Estf!dO de :: 
Sao Paulo e na cronJe~enda que. i:~aHzou:, e¡µ 20 . de ou~ 
tubro de, 1908, no Instituto Histórico desse n1esmo . Es~ 
tado ( 121 ) . , . · ' 

~sses índios, que pertencem a na<;;;:io ·dos. Coroa .. 
dos, vi.viam, até estes ' últimos tempos, em. permanente 

. 'estado de guerra com os estab,elecrimentos. coloniais e' 
'agi:ícolas mais afastados dos centros p<;>pulosos de ,Sao · 

( 121 ) Ver a Memoria no VII :Vol. da Revista do 
Paulista, 1908 ~ a Conferencia no Correio Paulistano, 

' ' outubro de 1908. 
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Paulo, Paraná e S.anta Catarina. Nesses ataques, os 
homens eram massacrados, as casas incendiadas, as cl)l-

, turas destruídas; como represália os civilizados que es
capavam a esses massa.cres empreendiam por sua pró~ 
pria. .conta, .a fim de ext~rminar tao terríveis inimigos, · 
combates a que chamavam dadas. E acontecía que essas 
dadas eram muitas vezes empreendidas sem provoca-
c;áo, com o f.im condenável de apropriac;áo 'de t-erras .. 
E , o resultado de tal situa<;ao era verdadeirari1ente la .. 
mentável. ' 

' ' 

Nos Estados Unidos, como na República Argen--
tina e no Ghile, .f oi o próprio Estado que, f ortificarrdo . 
as zonas perigosas, fez a · guerra de extermina<;ao ao 
índio temívél e indoinfivel. O Prof. IH;ERING pugnou 
¡ ela ~qo~ac/ dessa . rática entre nós, 'preconizan'do a 

' e~terminac;ao sistemática os se vagens, a título oficial;" · 
. p'~los ' p~rt¡culares lesa dos, sugestao que, entre.tanto, e~ ... ' 
candalizou ·o espírito, público e feríu os hem c;onhecidos 
sentinien.tos , humanitários ~ dos brasileiros, provo.cand<3 · 

· veementes.· protestos d.o Conselho . de Professores do ... 
Museu Nacional. :Esse ·caso teve ressonancia interna... : , 

! ' ' ' ' ' 1 

eio-nal e dele .se ocuppu o Cong:ressq das Ame~icanistas. 
na f:eúniao' de Viena em 1907. E, mais tarde, o art. ·49, · 
, ' ' ~ ' . ' ( . ' t 

§ 11°, da le! .n.0 5. 481,, de 1928, p:rescr~ve que, ·sab ·p~e; ... 
,.texto algum, será Íícjto a qttaisquer. ·autoridades ·pporno· .. . .' 

' ver 04 ef et'1ar expedi<;ao anmada <;:op.tra os índ,ios ¡ • •, 

· . . E ~ssas · ntanif esta~5~~ d6 i¡;entimento nacional eram 
bem fundadas, pois é . certo qúe 'os meios suasórios,\ em:;-

. pregados pela administta~ao do Estado, ' estao ~m vias 
de levar, senáo a civilizac;ao, pel9 menos a tranqü~.~ 
lidade · ao seio dessas hordas selvageps. Segundq in ... 
formac;ao recente fornécida a imp.rensa de Sao Paulo 
'pelo Diretor G.eral do, Servi~o de l?rote~ao aos índios, 
se ve que, além de' diversos estabelecimentos dissefui,., 
nados através do vasto território brasileiro para adap .... 

' ' 
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ta~áo progressiva do indígena a vida regular e arde .. 
nada, o que se nao é ainda a vida civilizada, constituem 
já um passo para ela os vários estabelecirnentos situa,.. 
dos em regióes as mais af astadas e mais inóspitas do in .. 
terior, quatro dos quais forarn criados no território do 
Estado de Sao Paulo e neles é que se acolheram os 
restos das antigas tribos guerreiras que, agora pacifica ... 
das, levam uma vida tranqüila ( 122) .' 

33. Para que se possa fazer urna idéia da com ... 
plexidade do problema indígena no Brasil, basta ,regis-
trar que 'a expedi~áo Rohdom, em 1906, descooriu no 
interior da hinterlandia brasileira, na Serra do Norte, 
nos contrafortes da Cordilheira Andina e no vale do 
Juruena, tribos de índios nhambiquatas, dos quais nao . 
se 

1 
tinha desde 1718, ·~ais que .leves. refer:enci13s ~ ' 

' Essas tribos viviam em plena idade da pedra, -aor-
mindo· diretamente sobre a terra, ignorando o fabrico 
da ceramica e desconhecendo a rede. Confiados num 
isolamento .completo,,' ·muitos deles nao tirlhani ainda ' 
vis:to homens ·da ra~·a branca ou negra. Da antropofa ... 
gia, parecia restar apenas vagas reminiscencias, o que 
corresponde a dizer que a nao praticavam mais ( 123) ~ 

·, . .~sse fato demoristra ben), él dificulcil~de ~de r'esolver' 
o problema indígena num país !tao vasto como o Brasil, 

(1,22) Comunica~5es .po Sr. ,Lufa BUENO Ho,RT A · BAR'BOSA, 
ins'petot geral do Servi~o de Protei;ao; ao 'D iário da Nbíte, de 
Sao Paulo, transcrito no Jornal do Coniércio, do Rio de Janeiro, 
de 20 de novembro de 1928. 

( 123) RONDONIA, 2. ll edi<;áo, págs. 308. RoQUETE PINTO, 
neste admiravel livro, de .que a Gompanhia Editora Nacional de', ' 
Sáo Paulo, acaba de dar urna nova edic;ao em sua famosa Bra~ 
siliana, tem um capítulo em que se encontram muitos elementos 
interessantes sobre a vida social dos indios da Serra do Norte, 
págs. 287 . 
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onde reina urna tal diversidade entre as nac;oes indí
genas, que vivero separadas urnas das outras, cada qua} 
com temperamento, caráter e usos inteiramente diver.J 
sos; é bem evidente que, para aquelas que se mostram 
ainda agressivas ou insociáveis, nao se pode chegar a 
urna soluc;áo satisfatória, senao deixando adormecer, no 
fundo da sensibilidade racial, durante um período pro .. 
longado de tranqüilidade, a lembran<;;a das perseguí ... 
~oes e crueldades passadas; só assim se as pode <lis.
por a receber favoravelmente as tentativas de aproxi ... 
·mac;ao dos e.tnissários da civiliza~ao. Até estes ú~timos · 
tempos, todavía, várias circunstancias tinham impedido 
o estabelecimento dessa tranqüilidade, e o espírito, in,.. 
dispensável para tornar eficaz essa tentativa de domes,.. 
ticac;áo, nao se apresentava ·propicio ªº generoso .em ... 

Q . 

preendímento. A a<;;ao perseverante, persuasiva, da in,.. 
teligente organiza<;;áo fundada em 191 O, movida pelo 
espirito liberal que o general Mariano Rondon, seu pri-
,tpeirp chefe .e seu ini~iador, soube' imprimir 'ao Servi~o. 
conduziu a resultados muito satisf atórios. Des tes es .. 
forc;;os do Estado conjugado ao das congrega~oes re ... 
ligiosas que se consagram, voluntariamente, a essa em-

. " ' ' . ' 
· preitada· áspera, facilit~tidQ a . 'Obra · ingente .dos pionei .. 
ros corajosos do sertao, que, abrindo estradas, insta
lando linhas telegráficas, fazem circular, através do 
Brasil enorme, o s?ngue quente do desenvolvimento 
económk0, de todosl esses vário'.s 1esforc;;os, copjugados,' 
unífitados espiritualmente por um profundo sentimento 
de humanidade, se está no caminho de alcan~ar a so.
lu~ao do problema. Tem ... se caminhado lentamente, sem 
dúvida. Os resultfdos nao estao .na razao' direta d_o· es ... 
fór~o despendido ou do desejo manifestado, mas é dig· .. 
no, em todo caso, de ser tomado em considera~ao. 
Certamente, nao se pode dizer que os índios brasileiros 
tenham sido aproximados da civiliza~ao, mas pode-se 

. 1 . 
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afirmar que, de uma maneira quase geral, no presente 
momento, estáo pacificados ou entretem, de boa von..
tade, relai;óes proveitosas com o homeni que os pro ... 
cura pacificar . 

34. Entretanto, é preciso dizer, conhecendo--se 
hoje, perfeitamente, a insuficiencia intelectual do índio 
e as falhas de sua vontade, náo seí se tudo o que se 
tem f eito corresponde a urna grande necE;ssidade nacio .. 
nal ou representa urp empreendimento de manifesto in..
teresse para o selvagem . 

' E' sabido qtte o índio trazido ao meio civilizado 
vive pouco. ~OUTO DE MAGALH.A.Es,. dos que entre nqs 
mais profundamente estudaram a. viaa de nossos sel.
vagenJ¡ faz do índió civilizado um triste retrato. Diz 
que o índio catequizado, via de regra "é um ente de ... 
gradado; ou seja que o sistema de catequeze é máu, ou 
seja que o esfori;o dirigido especialmente para conse.
guir um homem religioso, se esquei;a de desenvolver 
idéias eminentemente sociais do trabalho livre, ou seja 
por qualquer outra coisa, o fato é este: o índio civiliza .. 
do é um homem degradado, sem costumes originais, in .. 
diferente a tudo, e, portanto a sua mulher e quase que 
a sua família { 124) " . 

Igualmente o , ilustre CECILIO BÁEZ, que de modo 
táo .inteligente estudou a natureza e a vida do índio do 
Paraguai, escreveu como já dissemos atrás: "Na Amé .. 
~ica o índio domesticado .continua sendo o índio silves ... 
tre, taciturno e grave, ·nada sociável, insensível a do,r 

1 

física, indiferente a sua sorte e a de sua família, in1.
passível em face da morte, indolente e incapaz de ini"' 
ciativa, ignorante e falto de previsao, submisso e servil, 
alheio a cren~a crista e sem no~áo da dignidade hu ... 

(124) O S elvagem, cit. 2.ª parte . pág . 109. 
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mana, como o atestam os mesmos missionários religio ... 
sos ( 125)." 

E ainda sobre a inutilidade dos esfor~os do homem 
civilizado para trazer o selvagem a civilizac;ao escre~ 
Vt'fl ÜLIVEIRA MARTINS bela e impressionante página de 
seu livro _, O Brasil e as Colonias - chegando a con.
clusao de que ao índio melhor fara morrer indepen~ 
dente do que prolongar urna existencia artificial que nao 
pode impedir o curso das leis de urna natureza sem pie .. 
dade. 

E' evidente, sem dúvida, que t~do quanto se tem 
feito e se faz corresponde ao sentimento de fraternida .. 
de humana que anima o brasileiró ·em rela<;ao a esse 
irmao vindo dum passado misterioso, nascido e criado 
na liberdade ~as florestas, outrora maltratadó e longa ... 
mente perseguido e que vive ainda na névoa de uma 
idade mais retardatária que rudimentar. E um filósofo 
de nosso tempo, ooservando a espécie de bem estar e 
de felicidade que a civilizac;ao de nossos dias propor..
ciona as classes trabalhadoras, nas usinas, nos campos, 
nas minas, poderia ver, nessa ansia de civilizar o indio, 
de lhe dar urna personalidade, de lhe ensina'r a ler, de 
f azer dele um cidadáo, de lhe criar um espirito cristao, 
retirando ... o do meio natural onde nasceu, e onde sem..
pre se sentiu satisfeito, um movimento de e.goísmo in"' 
consciente do homem das cidades, para aumentar, ero 
face do mal comum,1 sua parte de consola<;áo1 fazendo 
crescer o número de inf elizes. 1 

' 

E essa reflexao de um filósofo de nossos di as n&o 
seria extemporanea, pois que já Mo!NTAIGNE, no século 
XVI, justamente a propósito dos canibais, observa: "Ce 

(125) Historia Colonial del Pacaguay y Río de la Plata, 
Assum;ao, 1926, págs. 77. 
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qu'on nous dit de ceux du Bresil, qu'ils ne mouraient 
que de vieillesse, on l'atribue a la sérénité et tranquilité 
de leur air. Je l'atribue plutót a la sérénité et tranqui ... 
lité de leur ame, déchargée de toute passion, pensée ou 
occupation tendue ou déplaisante, comme gens qui pas ... 
saient leur vie en une admirable simplicit& et ignorance-, 
sans lettres et sans loi, sans rois, sans religions quel
conques.' ' ( 126) . 

, · ( 126) Segundo t+abalho tecenten.iente publicado pelo general 
Rondon, se verjfica ter havi~q urna certa 

1
paralizac;ao1 a partir de 

1930, .no esfor~o ~:icistente e 11em .fav0r da aproximarªº ·do selvagem· 
ap meio civiliZado, o que 1trc;mxe 'pre"juizos aos bons resultados dos 
servic;os que de longa data se vinha colhendo. Parece, entretanto, 
que o -governo está res~lvido a reencetá~los, com ·grande intensi, ' 
dade, tendo para isso baixado o Decreto,Lei n.Q 1886, de dezembro 
de 1939, que reorganiza o Servic;o de Protec;ao aos Indios, que 
havia sido transferido para o Ministério da Agricultura, pelo 
Decreto,Lei n.Q 1736 de 3 de novembro do mesmo ano. Em virtude 
da orientac;áo impulsionada por esses novas atos, tem,se dado nova 
atividade a esse servic;o. 

APgNDICES 



DECRETO N.0 5.484 - DE 27 DE ]ULHO DE 1928 

Regula a situa~áo dos índios nascidos no território nacional 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: 

' Fai;o saber que o Congresso N acío0;al decretou : ~ eu ¡sancioho 
a seguinte resoluc;ao: . . 

TÍTULO 1 

Disposi~áo preliminar 

Art. 1.° Ficam e.mancipados da tutela orfano1ógica vigente 
todos os indios nascidos . no territór~o na<;iional., qU~Üquer qu~ seja, 
º. grau de ... civilizai;ao eni que se enc,ontrem. ,, : · .. · ' 

CAPÍTULO ÚNICO 

CLASSIFICA<;AO, PRERROGATIVAS E 'REST AURA<;óES 

Art. 2.0 Para os efeitos da presente lei sao classificados nas 
seguintes categorías os indios do Brasil : 

1.0
, indios nomades; 

2.0
, índios arranchados ou alcleac,los; . } 

3.º, indios pertencentes a povoa<¡óes 'indígenas; · · ' 
4.0

, índios pertencentes a centros agrícolas óu que vivem pro .. 
miscuamente com civilizados. 

Art . 3.0 A qualquer indio das l.ª, 2.ª e 3.ª categorías, é 
facultado o direito de dispor, como quiser, dos seus haveres e de
signar o seu sucessor em qualquer fuw;ao . 

Parágrafo único. No caso de nao haver as indicai;óes ne-' 
cessárias ao cumprimento integral deste artigo, será respeitado 
qualquer meio tradicional de herani;a ou sucessao adotado pela 
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tribo interessada, nunca a esse respeitc intervindo autoridade al.
guma senáo o Inspetor do Servic;o de Protec;áo aos Indios ou seus 
auxiliares, e só para apazigual;' os animes, porventura desavindos. 

Art. 4.0 Aos indios da 4.ª categoría, os funcionários com· 
petentes do Servic;o de Protec;ao aos indios prestarao a assisten,. 
cia devida, nos tennos dos arts. 2.0 (ns. 5. 6 e 7) e 14 do re .. 
gulamento que baixou com o decreto n.º 9.214, de 15 de dezem .. 
bro de 1911, requerendo o seu direito perante as justic:;as e au ... 
toridades. 

Art. 5. º A capacidad e, de fato, dos indios sofrerá as res-
t ric;óes prescritas nesta lei, enquanto nao se incorporarem eles a 
sociedade civilizada . 

Art. 6.º Os índios de qualquer categoría nao inteiramente 
adaptados ficam sob a tutela do Estado, que a exercerá segundo 
o grau de adaptac:;ao de cada um, por intermédio dos i:ospetores 
do Servic;o de Protec;ao aos Indios e Localizac;ao de Trabalha ... 
dores Nacionais, sendo facultado aos ditos inspetores requerer ou 
nomear procurador, para requerer em nome dos mesmos indios, 
perante as justic:;as e autorjdades. pratica:odo para o referido fim 
todos os a tos permitidos em direito. · ' 1 

, 

§ l .º Cada ajudante ou auxiliar do Servic;o de Protec;áo aos 
lndJos receberá urna. porta ria do inspetor, autorizando·o a subs.
tituí .. Jo ~m caso de necessidade, nas func;óes de que trata este ar .. 
tigo. 

§ 2.0 Em casos especiais pode o inspetor, mediante procura-
c;3o, delegar poderes a qualquer pessoa p¡:ua o substituir nas so.-
breditas func;oes. • , , 

Art. 7.º Sao nulos os atos praticados entre individuos ci.
vilizados e indios das 1.'", 2.11 ou 3.ª categorías, salvo quando estes 
forem representados pelo inspetor competente, ' ou quem fizer as 
vézes des te . · 

TÍTULO rI 

DAS T ERRAS PARA INDIOS 

CAPÍTULO 1 

TERRAS bO PATRIMóNIO NACIONAL 

Art. 8.º O Goverpo Federal providenciará no sentido de 
pas'sarem para o Ministério da Agricultura, sem ónus para este, 
as terras pertencentes ao Patrimonio Nacional, que forem julga .. 
das necessárias ao Servic;o de Prote<;ao aos índios. 

' 

I 

APENDICES 181 

Art. 9.º Para a fundac;ao de povoa<;óes indígenas, fica o 
Govemo autorizado a permutar com particulares as terras do 
Patrimonio Nacional, que estiverem sem aplicac;ao, ou que pude .. 
rem ser alienadas, a juízo do mesmo Gové.rno. 

CAPÍTULO 11 

TERRAS PERTENCENTES AOS ESTADOS 

Art. 10. O Governo F ederal promoverá a cessao gratuita 
para o domínio da Uniáo das terras devolutas pertencentes aos 
Estados, que se acharem ocupadas pelos índios. bero como a das 
terras ' das extintas aldeias, que foram transferidas as anti gas pro .. 
víncias pela lei de 20 de outubro de 1887. · 

§ 1.0 As terras cedidas serao delimitadas · em zonas c.orres-
,pondentes a ocupa<;áo iegal já existente, sendo, respeitada a posse 
dos índios, assim como o uso e gozo por eles das riquezas nattv 
rais aí encontradas. , 

§ 2.º Respeitada essa posse, poderá o Governo Federal .em.
pregar as ditas terras para a funda<;ao de povoac:;óes indígenas, 
ou qualquer outra forma de localiz<;áo de índios. 

TÍTULO 1Il 

DO REGISTRO CIVIL DOS INDIOS 

CAPÍTULO 1 

DlSPdSI<;OES PRELIMINARES 

Art. 11 . As disposic;óes da lei de registro civil de nasci, 
mento, casaroento e ób~to sao aplicáveis : 

a) aos índios pertencentes a centros agrícolas ou que vivem 
promiscuamente com civilizados, ficando éles sujeitos ao regime 
comum do registro; ' , 

b) aos índios das outras categorias, sempre que as circuns~ 
tandas o permitirem, nao ficando eles sujeitos a penalidade al,. 
guma ,...., nos casos de omissáo de qualquer registro . , 

Art. 12. Para os efeitos do artigo precedente, letra b, as 
inspetorias do Servic:;o de Protec;áo aos índios e Localiza<;áo de 
Trabalhadores Nacionais teráo a seu cargo, nas ~mas sedes, nas 
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povoac;óes indígenas e nos postos do servic;o, os trabalhos ini
ciais e subsidiários do registro civil definitivo. 

Art. 13. Nas povoa~es indígenas e nos postes do servic;o 
existirao livros nas condic;óes do que trata o art. 9.0 do decreto 
n. 9. 886, de 7 de marc;o de 1888, os quais servirao para o as
sentamento geral das tres espécies do registro civil. 

§ l.º Desses assentamentos, para os devidos fins, será en
viada comunicac;ao a sede da inspetoria e ao oficial do registro 
civil da comarca ou termo mais próximo, para o processo defini
tivo do registro. 

§ 2.º Na sede da inspetoria, serao devidamente registrados 
todos esses assentamentos em livros identicos aos acima aludidos. 

Att. i4. Qupndo º · • registro fór otigJnariamente · feíto no 
cartório do registro civil, o oficial r~spectivo deverá envjar a ins
petoria urna comunicac;ao contendo em resumo as especifícac;oes 
,__ exigidas na lei. 

Art. 15. O registro definitivo, a que se refere o art. 13 § 1.0 , 

será feito na comarca ou termo, mais próximo da terra habitada 
pelo índio, mediante declarac;áo verbal, segundo a fórma estabe~ 
lecida em leí, por comunicac;áo escrita de autoridade ou de duas 
testemunhas 9uaisquer, ou ainda .p9r aviso oficial da inspetoria, 
com todos os esclaredmento~ ~ecessários. 
l l 

1 
, ' 

CAPÍTULO' JI 

DOS NASCIMENTOS 

Art. 16: Poderao ser desde já lanc;ados no registro civil, 
no que respeita aos nascimentos, todos os índios· existentes no 
território nacional, qualquer que seja a sua idade. 

Art. 17. A insc~~c;ao dos íttdios ·mencionados no artigo 
preced~nte s~rá f e~ta em livro.s distintos dos eQI que se regis.trarao 
os nascimentos que for~m ocorrendo. · · , · 

Parágrafo único. i;:sses assentat:nentos 'efetuar-se-áo de acór.
do com as prcscri<;oes dos arts . 13,' 14 e 15. 

Art . 18. Nos registros feitos de conformidade com o art. 16, 
serao observadas as declara<;óes de nome, idade presumivel, sexo 
tribo a que pertence, lugar do nascimento e, quando possível, a 
filiac;ao e o e.stado civil. 

Parágrafo único. Qualquer outro esclarecimento que inte
rcsse a individualidáde do índio inscrito poderá ser . lan~ado no 
a~~entamegto. ' 1 
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Art. 1 9~ Os demais registros do nascimento seguirao, tanto 
quaoto possível~ as determinac;óe~ dos arts . 58, 59, 60, 61 e 62 
do citado decreto n. º 9. 886, de 7 de marc;o de 1888. 

CAPÍTULO lll 

Art. 20. Os casamentos de indios das l.ª, 2.ª e 3.ª catego~ 
rias, enquanto durar o regime de excec;ao da p¡resente lei, nao 
serao efetuados conforme as formas legais que atualmente regem 
a espécie, nem também reconhecidos oficialmente. 

Art. 21. Aos índios cujo estado de civiliza~ao permitir o 
casamento segundo o direito CQ,mum, fica facultada a habilitac;áo 

~perante ó funcionárjo competente· da inspetoria, o qual expedirá 
o respectivo certificado e ' assistirá ao atoi subscrevendo~lhe o 
termo. · , 

CAPÍTULO IV 

DOS óBITOS 

Art. 22. Os óbitos serao registrados a proporc;ao que se 
forem dando nas tribos já relacionadas de qualquer modo com as 
Inspetorias do Servic;o nos Estados. 

' ' 
, ,

1
; § l ,0 Os assentanie:t;J.t9s respectivo~ obedecerao ,ao mes~o 
plano estabelecido no decreto n.0 9. 886, de 7 de marc;o de 1888, 
dispensada a atesta¡;ao po óbito, a qual será substituída por tes
temunhos de pessoas idóneas em número de tres ou por oficio 
de funcionário competente da inspetoria. 

§ 2.º Os indios das l.ª, 2.ª e 3.ª categorías serao enterra
dos nos seus cemitérios próp.rios, conforme os seus ritos e cos
tumes. 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO l 

DOS CRIMES CONTRA INDIOS 

Art . 23. Os crimes de qualquer oatureza, cometidos por ci
vilizados contra índios, considerar.-se--ao sempre como praticados 
.por superior contra inferior, e, como tais, terao suas penas agra .. 
vadas pela circunstancia do art. 59, .§ 9.0

, in fine, do Código 
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P enal vigente, além das demais em que porventura iocorram os 
autores . 

Art. 24. Os crimes contra a honra e honestidade (Código 
Penal, titulo VIII) das mulheres indígenas das 1.1

\ 2." e 3. ª ca~ 
tegorias, quando forero cometidos por civilizados, serao punidos 
com as penas legais já existentes e mais a da agravante caracte ... 
r izada no artigo precedente, ainda quando tenha havido no ato 
proposta ou consentimento da paciente, de seu pai, marido, irmáo, 
ou chef e de tribo. 

Art. 25 . Invadir a mao armada as sesmarias ou quaisquer 
terras sob a posse dos indios, quer para hostilizá.-los, quer para 
o fim de explorar os produtos naturais das ditas terras; comet~r 
depreclac;óes ou violencias contra arranchamentos, alqeias, povoa.
c;óes indígenas ou postos de servic;os; aliciar gente para impedir, 
por qualquer meio de coac;ao, continuac;áo da posse dos índios 
nas terras por eles ocupadas. Pena - de prisáo celular por um 
a tres anos, além daquelas em que incorrer pela violencia. 

Parágrafo único. A entrada a noite nos pousos de qualquer 
espécie, em que se abrigam indios, é equiparada, para os efeitos 
penais, quando praticada por indivíduo civilizado, a violac;ao de 
domicilio, de que trata o art. 196 do Código Penal. 

Art. 26. A destruic;ao ou danificac;ao da coisa de qualquer 
valor, móvel, imóvel ou semovente, de propriedade de ín,dios, ' 
será punívél segundo o disposto ho art. 329 do Código Penal. 

Art. 27. Todo aquele que, abusando .da boa fé, ingenuida ... 
de ou atraso mental do indio, sujeitá.-Io a exibic;áo ou espetá ... 
culos, <liante ' de terceiros, com o fim de tirar disto lucro ou pro.
veito, será punid<" de acorde com as arts. 180, 181 ou 182 do 
Código P enal . (Dos crimes contra a liberdade pessoal segundo 
as circunstancias) . 

CAPÍTULO 11 

DOS CRIMES PRATICADOS POR INDIOS 

Art. 28. Sao equiparados aos menores de que trata o ar ... 
tigo 30 do Código P enal os índios nómades, os arranchados ou 
aldeados e os que tenham menos de cinco anos de estabeleci
mento em povoac;ao indígené:!. 

§ l.º O indio de qualquer das tres categorias acima, que 
tiver praticado qualquer infrac;ao, obrando com discernimento, 
será recolhido, mediante requisic;ao do inspetor competehte, a co ... 
lónias correcionais, ou estabelecimentos industriais disciplinares, 
pelo tempo que ao mesmo inspetor parecer, contante que nao ex
ceda de cinco anos. 
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§ 2.0 E ntende.-se por estabelecido em povoac;áo indígena 
aquele que mora efetivamente nela, qualquer que seja a sua con
dic;ao descontando ... se no rr-espectivo cómputo as interrupc;óes que 
_porventura se derem com a vol ta temporária do índio a selva. 

Art. 29. Os indios que tiverem mais de cinco anos de resi
dencia em povoac;ao indígena, quando cometerem qualque,r infra ... 
c;ao prevista na legislac;ao penal, comum, serao punidos com a 
metade sómente das penas nela instituidas. 

Art. 30. As circunstancias agravantes previstas nos arti
gos 39 e 41 do Código P enal nao influem na aplicac;ao das penas 
dos indios da l.ª, 2.8 e 3.ª categorías do art. 2.0

, desta lei. 
Parágrafo único. As circunstancias atenuantes do art. 42, 

do dito Código influem para a diminuic;ao das penas impostas aos 
índios das mencionadas categorías. 

Art. 31. Os indios de que trata o art. 29 nao poderáo 
sofrer prisao celular, a qual será substituida pela prisao discipJi ... 
nar, por igual tempo, em estabelecimentos industriais especiais 
(Código Penal, art. 49) . 

Art. 32. Ficam desde logo su jeitos, como qualquer cidadao, 
ao regime comum de direito, os índios que passarem para or; 
centros agrícolas, de que trata o decreto n.º 9.211, de 15 de de
;embro de 1911. 

TÍTUÜ) V 

DOS BENS DOS fNDIOS 

CAPÍTULO I 

ISEN<;OES E REGALIAS 

Art. 33. Ficam isentas de qualquer im'pósto federal as doaA 
c;Oes gratuitas ou onerosas e ~s demais transmissóes de bens dos 

' indios, todas as quais podem ser feitas f;>or simples ter.roo Ja ... 
wado, ' com duas testemunhas, em livro especial da respectiva 
inspetoria do servic;o, seja qual for o valor do contrato, obser
vadas em tudo o mais, para que tais atos possam valer contra 
terceiros, as leis ·ero vigor' sobre a transcric;ao nos registros ofi .. 
ciais . 

Art . 34. Ficam também isentos de qualquer pagamento fe .. 
deral de imposto, selo, custas e outros, todos os papéis, reque .. 
rimentos, escrituras, certidóes e documentos promovidos pela ins .. 
petoria competente e que tratem de questóes relativas aos indios 
ou que sejam do legítimo interesse deles. 
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Parágrafo único. Sao absolutamente gratuitas, no que con~ 
cerne a competencia federal, todas as práticas e celebras:óes ten.-
dentes ao mesmo fim. · · 

Art. 35. Nas divisoes e demarcac;óes de terras dos índios, 
os emolumentos dos empregados no Juízo e os honorários do pes"' 
soal técnico podem ser pagos, em falta de meios pecuniários da 
tribo interessada, com o produto da venda, em hasta pública, da 
cota de terras julgada suficiente para o caso, a juízo do inspetor 
e de acorde coro o valor venal vigente. 

Parágrafo único. Nao poderao, entretanto, concorrer, por 
si ou por outrem, a referida hasta pública, nem os funcionários 
do Servic;o nem os empregados n9 Juízo, r.¡em o pessoal técnico; 
sendo nula, de pleno direito, toda aquish;ao feíta por éles diret~ 
ou indiretamente. 

Art. 36. Para defesa das · suas pessoas e do seu patrimonio, 
gozarao os ind'ios das 1.a, 2.ª e 3.ª categorías de assistencias graJ 
tuita, judiciéiria ou de · qua1quer outra espécie, por parte das ins ... 
petorias do Servic;o ou das autoridades federais, quer nos procesJ 
sos de natureza pública, quer nos de caráter particular. 

CAPÍTULO II 

DA GESTAO DOS BENS 

Art. 37. Até a passagem dos índios 'para o centro agrícola 
ou sua incorporas:ao a sociedade civilizada, nos térmos desta lei, 
sao os inspetores, cada um na sua circunscris:ao, encarregados da 
gestao dos bens que os ditos índios venham a possuir por doas:ao 
ou qualquer outro meio; e, como tal, apresentaráo, anualmente, 
a autoridade judiciária competente as contas da mencionada gestáo 
para o necessário julgamento. , 

§ 1.0 Os saldos em dinheiro e o~ remanescentes de qualque · 
espécie poderao se,r convenientemente. empregados pelo inspetor em 
beneficio da comunha.o •indígena a .que pertencerem os béns ou . 

' ' 
1 constituírao um fundo. patrimonial devidamente depositado ero ' 

nome " individual do índio c>u d~ coletividaae. conforme a na tu .. 
.reza dos mesmos bens e o destinó que ' .lhes far assinado e tudo 
mediante homologas:ao do juiz competente. 

§ 2. 0 Haverá, nas inspetorias, livros para arrolamento des .. 
ses bens, o qual será feíto tomando~se por base as respectivas 
comunicac;óes das povoac;oes indígenas ou postes do Servis:o. 

Art. 38. Desde que passe para centro agrícola ou se iocor .. 
, pore a sociedade civilizada, receberá o índio os bens que lh.e per.

tenc;am individualmente, para que os possa livremente administrar. 
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Art. 39. No caso de a coletividade (grupo, horda, tribo ou 
oac;ao) passar na totalidade para centro agrícola ou ser incorJ 
porada a sociedade civilizada, far.-se;á entrega dos bens comuns 
ao chefe respectivo; se, porém, uma parte da dita coletividade 
permanecer em povoas:ao indígena ou pasto do Servic;o, ficará 
sob a gestao do inspetor a cota que proporcionalmente caiba a 
essa parte. 

DISPOSIQOES GERAIS 

Art. 40. O Governo Federal providenciará no sentido de 
· passarem para o Ministério da Agricultura os edificios ou outra 

qualquer propriedade do Patrimonio Nacional que, estancl3 sem 
, aplicac;ao, fonem julgados necessários ao Servic;o de Protes:ao aos 
lndiós, fica.ndo também autorizado a permutar com particula,res 
tais propriedades por terrenos úteis ao mesmo Servtc;o. ' 

Parágrafo único. Nas transac;oes desta ordem serao noipea"' 
dos p~ritos de ai:nbas as partes para as convenientes avaliac;óes. 

Art. 41 . A anulac;ao dos a tos e contratos feitos coro vio; 
lác;ao do art. 35 desta lei será promovida, por ac;áo sumária, pelo 
competente inspetor. 

Art. 42. Consideram.-se incorporados a sociedade civili"' 
zada ( art. 5.0

) e, porta,oto, em condic;óes de responder pelos seus 
atos, os índios que, conforme atestac;ao do inspetor competente, 
sejam equiparáveis aos pertencentes aos centros agrícolas . 

Art. 43. As prerrogativas de que trata a presente lei nao 
tem aplicas:áo aos índios, que, estando em promiscuidade com ci.
vilizados, se prevale~a.m da sua qualida~e para cometer abusos, 
ou que os cometam por influencia de outrem. 

Parágrafo único. Se, em tal caso, tiv'er o índio agido por 
~i mesmo, sem sugestao alheia, servirao de atenuantes ou de agra .. 
yantes os seus precedentes, conforme f<;>rem ,bons ou maus. ' 

, Art. 44. Em caso de coa~ao ou ,lm!nencia de coas:ao, pór 
ilegalidade ou abuso de poder, ~óntra ín~:Ho, ca:be . ao i.nsP,~tor1 Fes~ 
pectivo, ou a qualquer de seus répresehtantes, interpor ~~m 1 1 de..
móra perante o juiz c:ompetente o ·pedic;lo de h'ab·e!aS"'corpus. , 

Art. 45. 1 Aos indios que forem sendo . inscritos 'no registro 
civjl será entregue urna ficha com a designas:ad ·da inspetoria e o 
número corresponden te do registro. 

Art. 46. Para execu~ao da presente lei, assim como do te~ 
gulameoto que baixou com o decreto n.0 9.214, de 15 de dezem-
bro de 1911, poderá o Governo Federal utilizar .. se, quando houver 
cabimento e oportunidade, do regulamento que baixou com o de.
creto n.0 4. 956, de 9 de ~etembro de 1903. 

• 
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Art. 47. E' livre a iniciativa particular de catequese reli.
giosa, sem prejuízo da fiscalizac;~o do inspetor competente em 
tudo o que se refira aos interésses dos índios . 

Art. 48. Ficam incorporadas a esta lei, para todos os efei.
tos, as disposic;óes do regulamento anexo ao decreto n. 0 9. 214, 
de 15 de dezembro de 1911. 

Art. 49. Estando os indios das· l.ª, 2.ª e 3.11 categorías sob 
o regime de excec;ao da presente Iei, ficam sob o amparo das au.
toridades federais competentes, que, entretanto, poderáo invocar 
o auxílio das autoridads estaduais, quando o julgarem necessário. 

§ 1.0 Sob pretexto algum será lícito a quaisquer autorida
des promover ou efetuar expedii;áo armada contra índios. 

§ 2.0 A cooperac;ao dos gove.mos estaduais para a obra de 
pacífica<;ao dos índios e protec;ao de que carecem será pre'stada, 
a juízo do Govérno Federal. e de acórdo com o plano adotado 
para o mencionado servi<;o . 

Art. 50. Revogam.-se as disposic;oes em contrário . 
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1928, 107.0 da Independencia 

e 40. 0 da República. 
WASHINGTON Luís P. DE SouzA. 

Geminiano Lyra Castro. 
Augusto de V ianna do Castello. 
F. C. de Olivefra Botelho. 

' 

DECRETO.-LEI N.0 1.886 ,....., DE 15 DE DEZEMBRO DE 1939 

Organiza o Servi~o de Prolefao aos indios no Ministério da 

Agricultuca'> e dá oufras · providencias 

O Presidente da República, usando da atribui<;áo que lhe cqn~ 
fere o' art. 180 da Constitui<;ao e tendo em vista o disposto no 
decreto.-lei n.0 1 . 736. de 3 de novembro de 1939, decreta : 

Art. · 1.0 O Servi~o de Protec;áo aos 1ndios (S. P. I.), 
transferido para o Ministério da Agricultura pelo decreto.-lei nú• 
mero 1. 736, de 3 de novembro de 1939, fica subordinado direta ... 
mente ao ministro de estado. 

Art. 2.° Fica criado, no Quadro único .do Ministério da 
Agricultura, um cargo, em comissáo, padráo O, de Diretor do 
Servic;o de Protec;áo aos f ndios. 
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Art. 3. 0 Os trabalhos do S. P. I. seráo executados por 
funcionários do quadro único do Ministério da Agricultura, e por 
extranumerários, ou, ainda, por oficiais do Exército convocados 
da reserva ou reformados, e, excepcionalmente, da ativa. 

Art. 4.0 Todo o acervo, arquivo, móveis e imóveis, terras, 
material e semoventes pertencentes aos 1ndios ou a Uniáo, sob 
a jurisdic;áo do Servic;o de Protec;áo aos Indios, continuarao sob 
sua guarda e responsabilidade. 

Art. 5.0 O Ministério da Agricultura entrará em entendi
mento com os govemos dos Estados para a salvaguarda das 
terras habitadas pelas tribos indígenas, de acórdo com a Cons .... 
titui~áo, continuando o Exército, mediante requisi<;.ao regulamen.
tar, na atribuic;ao de garantir as posses de terras ocupadas a 
qualquer título pelas populac;óes indígenas, hem assim a defesa 
de suas vidas e liberdade. r 

Art. 6.º O Regimento do S. P. l. será expedido mediante 
decreto do Presidente da República. 

Art. 7.º As carreiras de Desenhista, Escriturá,rlo, O ficial 
Administrativo e Servente, do Quadro I, do Ministério da Guerra 
e do Q uadro Único do Ministério da A gricultura, ficam modifi ... 
cadas na forma da tabela que acompanha éste decreto .... lei, com a 
transferencia de cargos daquele para ésse ministério. 

Parágrafo único. Aos ocupantes dos cargos ora transferidos 
aplica.-se o disposto no parágrafo único do art . 52 do decreto.-lei 
n . 1 . 713, de 28 de outubro de 1939. 
- Art. 8.0 Os inspetores do Ministério do Trabalho, Indµs-

tria e Comércio continuaráo a responder pelo expediente nas suas 
respectivas zonas, até que essas func;0es sejam exercidas por 
pessoal do S . P. 1 . 

Art. 9.0 Até 31 de dezembro de 1940, as despesas poderao 
· . ser pag~s por suprimento e , adiantamentos, de acórdo· com as 

letras a at~ e do art. 267 do i:egula:!nento dó Cópigo de Conta7 
bilidade P ública e as , •respectivas presta<;oes de cantas feitas na 
fo rma do, artigo 1297 do regularnent!il do Código de Contabilidade 
P ública, sob o regime especial 1 de excec;ao estabelecido pelo pa ... 
rágrafo único do art. 16 ao decreto n. 24 .168, de 25 de abril 
de 1934, adotado para o Servi<;o de Protec;ao aos 1ndios no Mi ... 
nistério da Guerra. 

§ l.º · As prestac;óes de contas nao se subordinaráo a prazos 
fixos e os documentos, comprobatórios de despesas, embora nao 
revestidos das exigencias ou formalidades do regime administra~ 
tivo normal, seráo considerados válidos, desde que tragam ex ... 
pressa de qualquer forma a quita~áo e visados por autoridade 
competente. 
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§ 2.0 Seráo consideradas legais, quando impraticável a 
obtenc;áo de documentos regulares, as despesas de pagamento ime ... 

, diato e de natureza urgente, feítas pelos fµncionários, extranume" 
rários ou quaísquer outros servidores, do Servi<;o de Protec;áo aos 
fndios, bem como as refe,rentes a recepc;ao, transportes, hospe· 
dagem, alimentac;ao e pequenos auxílios, em espécie ou em di .. 
nheiro, aos índios desde que a respectiva relac;ao seja assinada 
pelo e~ecutor dos servic;os e visada, pel<~ autoridade superior com .. 
petente. · 

Art. 10. e ste decreto-leí entrará em vigor em 1 de janeiro 
de 1940, revogadas as disposic;óes em contrário. 

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1939, 118.0 da Indepen~ 
dencia e 51.º da ~ep4blica. 

GETULIO VARGAS. 

Fernando Costa. 
Eudco G. Dufra. 
Francisco Campos. 
A. de Sousa Cost~~ 

1 • • 1 ' ' 

, 'SúMUt:A DA tEGISLA<QAO B;RA"SILEIRA S'óBRE· OS. lNDIOS 
f 

Concessáo de Terras - Missóes de catequese e civilizafao cfus 
índios - Decreto n.º 126, 24 de julho de 1845. Leí n.º 114 de 27 
de setembro 9e 1860. . ' 

" 
T etras ·ocupadas ,......, por índios, é terras das aldeias extin .. 

tas. Leí n. 0 3 . 348, de 20 de outubro de 1887 . 
Registros de nascimento .- óbitos .- Arts. 58 - 62 do 

decreto n. 9. 886, de 7 de j unho de 1888 . 
. Proprie<).lide de teTJtas .- Desapropria~óes · .- Regulamentó 

baixado com o decreto n. 4. 956, de 9 de setembro de 1903. 
Catequese e civilizafáo - Decreto n.º 1. 506, de 29 de de.1 

zembro de 1906, art. l.º, letra b. 
_ · Protefá.O aos ín(Íios ,....., D ecreto n. 0 8 :072, de 20 de junho 
qe 1910~ ' 1 ' - - ' 

Aldeamento .- Cplonizar;áo - Povoac;ao, distribui<;ao de 
sementes, criac;ao de cooperativas, venda de lotes. Arts. 52, 57, 
60 e 68 do regulamento a que se refere o decreto n. º 9. 081, 
de 3 de novembro de 1911. 

J\PENDICES 191 

Protefáo aos indios .- Decreto n.º 9.214, de 15 de dezem .. 
bro de 1911. 

Situar;ao cfus índios na.scidos no territórío naciónal .- Si .. 
tua9áo jurídica - Prerrogativas e restric;~es - Decreto Legis-
lativo OÚI)lero 5 . 484, de 27 de junho de 1928. 

Servir;o de proter;áo - Transferencia desse servic;o do Mi .. 
nistério do T rabalho para o da Guerra. Decreto n.º 21. 700, 
de 12 de julho de 1934. · 

S ervir;o de proter;ao ,....., Subordina·o ao Ministério da Agri .. 
cultura. Decreto-lei n. 0 1 . 736, de 3 de novembro de 1939. 

Conselho N acional de Proter;iio aos Indios ,....., Cria~se no 
Ministério da Agricultura. Decreto .... Iei n.0 1. 794, de 22 de no ... 
vembro .de 1939 .. Regimento. Decretos ns. 10. 652, 16 de ·outubro 
1942; 12.318, de 27 de abril de 1943. 

S ervifo de protefáo ,....., Organiza .... o no Ministério da A griJ 
cultura . . Decreto .... Jei n. 1.886, de 15 de Dezembro de 1939. 

, S ervívo de protefáo .- Créditos, ,..- Decreto·lei n. 0 "2. 3;t3, 
'de 27 de junho de 1910 e 2·.5S3, 14 de .setembro de 1940. 

Día do 1ndio - tendo em vista a proposta feita aos países 
americanos pelo I Congresso Indigenista Interamericano reunido 
no México em 1940, o Decreto .... Jei n.0 5.540, de 2 de junho de 
1943 fixa a data de 19 ,,de abril. 
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* MOACIR M . F. SILVA 
transportes no Brasil. 

* 
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