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CONDENADO 
Eliezer Pacheco 

Num momento em que em todo o 
país se levanta · um clamor contra o 
drama do povo indígena, aparentemen-
te condenado a destrui~ao, Eliezer Pa
checo procura restabelecer a história 
daqueles que sao a verdadeira matriz 
da nacionalidade brasileira. 

O POVO CONDENADO é a pri- _ 
meira história indí ena do Brasil ou~ em 
outras palavras, a primeira história do 
Brasil nao relatada sob a qEtica do bran
co colonizador, o que, por si só, a reco
menda para todos os que, em ambien
tes universitários ou fora deles, se 
preocupam com a historiografia brasi
leira. 

A tese de Eliezer Pacheco é urna 
valiosa contribui~ao a intensa busca de 
solu~oes para a Questao Indígena que 
hoje se realiza no país, pois demons
tra que elas se encontram na própria 
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''Milhoes de nossos irmaos regaram a te rra americana 
com suor e sangue, trabalhando como animais em nossos 
.campos, em nossos bosques, para que outros levassem 
nossas riquezas a outros continentes. E é esse sangue 
derramado de nossos antepassados que hoje nos obriga 
a comprometer-nos a exigir, ante o mundo, justi~a para 
essa situa~ao." 

CI Parlamento Indígena da América do Sul) 
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INTRODUCAO 

Quando se apagam os . últimos vestígios da civilizac;ao in
dígena no Brasil, parece despertar a consciencia do povo bra
silei ro lastimando cinco séculas de história manchados com o 
sangue de um povo oprimido. As últimas aldeias, que perdidas 
na longínqua floresta ainda sobr.evivem, parecem perceber sua 
marcha p?ra a destruic;ao. 'Escondidos entre o mata.gal, lá ainda 
estao a salvo de urna falsa política protecionista que os trans
formou em marginais de sua própria terra. 

O povo indígena há cinco séculas passados fora flores
cente, forte e, sobretudo, livre de qualquer espécie de domí
nio. O advento do branco lusitano trouxe consigo a destruic;ao 
física e cultural, que continuaria ao longo· de no·ssa história, 
transformando a saga indígena numa das páginas mais tristes de 
nossa história. 

Verificando, inicialmente, os europeus ser o pau-brasil a 
única riqueza aparente da terra, comec;am portugueses, espa
nhóis e franceses a visitarem constantemente a costa brasileira, 
abatendo e carregando além da madeira tintorial, macacos e 
papagaios. 

A medida em que vai aumentando o número de colonos 
em contato com os índios, a estrutura social destes comec;a a 
sofrer impactos de urna civilizac;ao completamente estranha, 
passando a ser alterada paulatinamente.· Enquanto os brancas 
eram em número reduzido, incorporavam-se a vida social dos 
nativos, nao atetando a unidade e autonomia da. sociedade tri-
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bal. Durante o período em que o intercambio económico se 
manteve nos limites de escambo, os índios, mais numerosos, 
impuseram sua autoridade e condic;oes. Por esta razao as rela
c;oes entre os Tupi e franceses sempre se desenv~lveram neste 
nível, pois estes nunca chegaram a alcanc;ar um numero expres
sivo no Brasil . 

A partir de 1533, aproximadamente, os portugueses ,come
c;aram a alterar em várias regioes ao mesmo tempo o carater de 
suas relac;oes com os indígenas, subordinando-as a seus des~g
nios de explorac;ao colonial da terra. O início desta fase coin
cide com a adoc;ao do sistema de Capitanias Hereditárias, quando 
se inicia o processo de destruic;ao da sociedade, da cultura e 
da própria rac;a indígena. Estas transformac;oes no trato com 
0 índio acentuam-se mais ainda com a instalac;ao dos Governos 
Gerais, quando subvertem-se total~e~t~ os padroes de r~lac;oes 
entre as duas rac;as, passando a in1c1at1va e a supremac1a para 
as maos dos brancos. Estes passam a impor suas condic;oes e 
seu domínio desestnrturando completamente o sistema organi
zativo tribal , e levando a destruic;ao física milhares .:efe nativ~s. 

O primeiro branco a se estabecer ~o Brasil definitivamen~~ 
foi o portugues Diogo Alva.res, sobre~1vente de um. ~auf~ág•? 
na costa baiana. Alvares, mais conhec1do por seu ~pehdo 1nd1".' 
gen a "Caramuru", de prisioneiro passou a ver~adeiro soberano, 
tendo sido decisiva sua participac;ao no auxílio prestado pelos 
Tupinambá aos portugueses na Bahia, especialmente na constru-
c;ao de Salvador. , 

Ao Sul do Brasil, outro portugues, 'Joao Ramalho, estabete
cido há muito entre os índios, exerceu ta~bém importante 
papel na colonizac;ao de certas capitanias. . ¡.. . · 

A sociedade mercantil apresentava-se no Brasil em seu está
gio mais brutal, e a escravidao foi ~m~ a!ternatiy.a vi~tu.mbrad~ 
para a falta de mao-de-obra. A res1stenc1a a ta1s ob!et1vos fo1 
natural e espontanea, travando-se urna gue.rra desigual que· 
logo assumiu o caráter de genocídio, tal a despropo~o entre 
as partes. 

Em 1530 comec;aram os grandes e sangrentos choques en
tre colonos portugueses e índios, marcando esta ·data o início 
propriamente dito da colonizac;ao do Brasil .. lnicia~~-s~ o triste 
período conhecido como o da "Cac;a ao fnd10",. of1c1ahzada por 
documento legal disciplinando o relacionamento branco-índios 
no Brasil. Era um sugestivo comec;o para a política indigenista 
a ser desenvolvida em território brasil.eiro. . . 
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A partir de 1549, coma vinda do primeiro governador Tomé 
de Souza; as atrocidad es, a explorac;ao e os abusos de toda 
ordem, atingiram proporc;oes gigantescas, principalmente na 
capitania de Sao Vicente. 

O índio vivendo numa sociedade comunitária, para a qual 
a ganancia e a competic;ao era algo incompreensível, tornava-se 
presa fácil para o colonizador. Entretanto a ingenuidade do 
índio nao significava passividade ante a violencia escravagista. 
A resistencia de início isolada tornar-se-ia organizada ~ cons
tante. 

Um índio tupinambá chamado Aimbere consegue fugir . de 
urna prisao portuguesa e toma a iniciativa de percorrer todas 
as tribos vi'zinhas da Capitanía de Sao Vicente, concitando~as 
para se u'nirem .cor:itra os lusos. Da iniciativa de Aimbere for
mar-se-ia a Confederac;ao dos Tamoios, congregando todos os . 
índios dispostos a e·ntrentar os portugueses e responsável por 
urna longa· guerra que ·estender-se-ia de 1555 a 1567. A pri
meira fase desta guerra terminou gra~as a intervenc;ao dos pa
dres Anchieta e Nóbrega e a aceitac;ao das condic;oes impostas 
pelos f ndios. Exigiam que os portugueses permanecessem ape
nas nas terras que ocupassem naquele momento, que liber
tassem os esc;ravos e lhes entregassem os traidores, entre os 
quais estava o cacique Tibiric;á, chefe dos Guaianá, que apoiara 
os portugueses. 

A paz durou pouco pois os proprietários de engenhos e 
fazendas de cana-de-ac;úcar nao se conformaram com a perda 
da fonte abastecedora de escravos. Reinicia a guerra que só 
terminaria a 20 de janeiro de 1567 no litoral do Rio de Ja
neiro com os Tamo.io totalmente exterminados, nao sendo pou
pados nem mulheres e crianc;as. A trégua, na realidade, fora 
apenas urna oportunidade para que os colonialistas conseguis
sem se rearticular e voltar a carga. A partir de 1570 Portugal 
l·egaliza oficialmente o tráfico de escravos indígenas. 

O século XVII comec;aria com a ac;ao devastadora dos Ban
deirantes em busca de índios para abastecerem as lavouras, 
sempre cárentes de mao-de-obra. O ciclo ac;ucareiro generali
zou a situac;ao de conflifo que levaria ao extermínio milhares 
de índios, e forc;aria outros a refugiarem-se noutras regioes que 
nao a litoranéa. 

Em outras áreas de estrutura de produc;ao menos impor
tante, conseqüentemente, onde a mao-de-obra era menos so-
1 icitada, as relac;oes entre colonizadores e selvícolas permane
ceram quase inalteradas. ~ o caso de Sao Vicente e zonas sob 
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sua influencia na primeira fase de sua história. Os vicentinos 
come~aram a se dedicar a escravidao indígena a partir de lutas 
pela expulsao dos franceses do Rio de Janeiro, quando o apri
sionamento de f ndios das tribos hostis lhes abre esta pers
pectiva. 

Estes escravos, todavía, destinavam-se fundamentalmente 
para outros mercados mais necessitados de brac;os. O d;se~
volvimento do tráfico negreiro limitaria a utiliz~~o d~ 1nd1~ 
para este fim, pois o africano, vindo de urna soc1e~ade Já ~gn
cola e nao tendo perspectivas imediatas de conquistar a hber
dade, adaptava-se mais facilmente ao trabalho servil. 

As invasoes holandesas na terceira década do século XVII 
determinariam urna nova intensificac;ao da cac;a ao indio. Os 
flamengos perceberam que sua empresa no Brasil só teria exito 
se dominassem, além da zona a~ucareira, também as fontes 
abastecedoras de mao-de-obra para a mesma. Por isto esten
dem seu domínió também sobre Angola e outros pontos da 

· costa africana de onde eram trazidos os escravos para o Brasil. 
Desta forma a estrutura de produ~ao permanece inalterada nas 
zonas ac;ucareiras sob domínio holandes. lsto porém nao acon
tecerá nas áreas que permanecem ligadas a Portugal, as quais 
ficarao privadas do fornecimento de escravos. Nesta fase, o 
apresamento do índio terá novo incremento devido ao mercado 
que se abre nestas áreas, o qual será abastecido pelos bandei
rantes paulistas. 

Os vicentinos, principalmente, voltam seus olhos para as 
Redu~oes Jesuíticas, onde os índios já civilizados, pacíficos e 
reunidos em grandes aldeamentos apresentavam-se como presa 
fácil. 

Nestas redu~oes os bandeirantes fizeram farta colheita de 
escravos, obrigando os jesuítas a retrocederem sempre mais e 
aniquilando quase por completo o florescente sistema de Re
duc;oes. "Os Empórios desse tráfico teriam sido Sao Paulo, San
tos, Rio de Janeiro, Bahía e Pernambuco." 1 Segundo a cotac;ao 
da época, um escravo indígena valía no comércio do Rio de 
Janeiro um quinto do prec;o de um negro. 

Esgotados rapidamente os aldeamentos mais próximos, lan
c;am-se os bandeirantes para o interior, em direc;ao ao Sul e 
Oeste, destruindo as Reduc;oes situadas a margem oriental do 
rio Uruguai, onde mais tarde surgiriam os Sete Povos das Mis
soes. 
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A minerac;ao e o estabelecimento do tráfico negreiro com 
a África fariam declinar o apresamento, acabando com 0 "Ci
clo da Cac;a ao fndio". 

Além do apre:ame~t? e das guerras, as doenc;as trazidas 
pelo branco tambem d1z1maram muitas tribos. Entre os anos 
de 1743 e 1749 a varíola matou 40. 000 índios na Amazonia 
sem contarmos os milhares vitimados por outras doenc;as nest~ 
e em outras regioes do Brasil. 

A partir de 1758 ,for~m decretadas muitas leis pretensa
mente e?l favor do 1nd10 reconhecendo seu direito as terras 
que h~b1tavam e estabele~endo normas de protec;ao as suas 
comunidades .. ~as estas le1s nunca foram postas em prática e, 
apesar de ex1st1rem, as matanc;as continuaram por todo sé
culo XIX, chegando até nossos dias • . 

A_ História do Brasil registra diversos momentos em que 
parec1a nascer urna consciencia nacional em defesa do índio 
sempre~ .Porém, soterrada . . ~ob os apetites de urna soci€dad~ 
~ompet1t1va: . Em 1822, por ocasiao da independencia, contra
ri~va o espirito dos nacionalistas liberais brasileiros a existen
cia das escra~~turas negra e indíge,na, daf a preocupac;ao teórica 
com a abol1c;ao. · 

_José Bonifácio dirigindo-se a Assembléia Constituinte afir
mana: "~ tempo de irmos acabando gradualmente até os últi
mos v!:stígios ~a ~scravidao entre nós." 2 Efetivamente a As
s~mble1a C<?nst1tu1nte, iniciada a 17 de abril de 1823, presi
dida. pelo ~1sp~ do Rio de Janeiro, D. José Caetano da Silva 
C_?ut1_nh<?, 1nclu1 em sua pauta a "nacionaliza~ao" da civiliza
~ªº. 1nd1ge!1a, e~tendendo por isto a integra~ao do índio a 
soc1edade imperial. 

As alter~~oes sofri.das pela situa~ao do selvícola brasileiro, 
enquanto mao-de-obra servil, foram se dando na medida que 
se alterava em termos globais o papel do trabalho escravo em 
nossa sociedade. Entre 1780 e 1820 haveria um deslocamento 
~e escravos no Centro-Leste brasileiro rumo aos cafezais pau
l1stas ou aos trigais sulinos, acompanhando o deslocamento do 
eixo da economi_a brasileira para estas regióes. Neste período 
de 40 anos, o R10 Grande do Sul aumentou de cinco vezes. a 
sua popula~ao constituída de escravos ou homens livres. s 

A partir da independencia, com a importancia cada vez 
menor do escravo na economía brasifeira, ' sucediam-se no Par
lam~nto numerosos projetos abolicionistas. Embora a partici
pac;ao do índio como mao-de-obra servil fosse secundária, a 
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1egaliza~ao do cativeiro possibilitava a prática das maiores vio
lencias contra sua civilizat;;áo. 

Após meio século de Jutas políticas e discussoes parlamen-
tares, em 1888 dar-se•ia· a abolit;;ao. A civilizat;;ao indígena, no 
entanto, por mais 20 anos continuaria a merce dos "interesses 
da na~ao". · 

Ao longo de todo tmpério, o indio continuaria recuando 
para o interior, a medida em que a sociedade branca se ex
pandia. Com o advento da República, ainda por duas décadas 
ele continuaría sendo considerado um entrave ao desenvolvi
mento do País. Só em 1.910, através de Rondon, o governo 
brasileiro comet;;a a tomar . a:lgumas atitudes positivas em rela
t;;áo ao indígena, iniciando-se com o Servit;;o de Protet;;áo ao 
f ndio (SPI) a polítka indigenista no Brasil. A frente do SPI, 
Rondon "pacificou quase todos os grupos indígenas com que 
a sociedade brasileira expansionista se deparou".' 

O SPI iniciado em 1910, tendo a frente Rondon, realmente 
em seus primeiros anos. de atividades, realizou um trabalho 
pacificador com alguns re_sultados positivos. Nao tardou porém 
a ter suas atividades desvirtuadas a tal ponto de estar quase 
arruinado em 1930, quando sob o governo de Getúlio Vargas 
tomou novo impulso. 

Foi de apenas 4 anos esta nova fase de florescimento do 
SPI, pois em 1934 passa inexplicavelmente a dependencia ad
ministrativa do Ministério da Guerra, caindo num período de 
estagna.-;áo. Em 1954 o SPI entra na divisáo de despojos que 
se faz entre os partidos; cabendo sua dire~ao ao Partido Tra
balhista Brasileiro e transformando-se entao em "cabide de em-
pliegos" de atuat;;áo inoperante. · 

Na década de 60, especialmente a partir de 65 o SPI trans
formar-se-ia de órgao "protetor" do índio .em instrumento de 
destruit;;áo do povo indígena e linha de frente dos ·grupos eco
nómicos interessados em apoderar-se de suas terras. 

Entre 1966 e 1967 as opinioes públicas brasileira e mundial 
estarrecidas tomaram conhecimento dos crimes hediondos prati
cados por elementos do SPI contra o indio brasileiro. A Co
missáo Parlamentar de lnquérito instaurada pelo Congresso Na
cional comprovaria casos de genocidio, torturas e violat;;6es 
praticadas por aqueles que teriam por missáo proteger o sel-
vícola. 

As repercussoes de tais fato·s foram tao grandes que nao 
restou as autoridades governamentais outra saída senao a ex
ti nc;ao do Servit;;o de Protet;;ao ao Indio em 1967, substituindo-o 
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pela Fundac;ao Nacional do fndio (FUNAI) cujas atividades· se 
estendem até nossos dias. ' 

A. atuac;ao da_ FUNA.1 no período sob a direc;ao do General 
Bandeara de Mello cont1nuou a se caracterizar pelo mal disfar
c;ad? ~esejo de apressar a assi.milac;ao do indio pela sociedade 
cap1ta!1sta. q~:_ comet;;ava a se instalar na Amazonia. O trabalho 
d~sta 1nst1tu1~ao e~a o de preparar junto ao índio o terreno favo
ravel ao estabelec1mento de grupos económicos em suas terras 
sob o argumento de que "o índio nao deve ser um obstácul~ 
ao progresso". 
. . .Já na administ~at;;ao do General lsmarth de Araújo notou-se 
1n1.c1alment~ tentativas de estabelecer algumas medidas favorá
~e1s ao na.tavo. Esta __ s, ~ntretanto, . foram seriamente comprome
tidas pela 1ncompetenc1a da maior parte dos membros da FUNAI 
pela for~a dos grupos económicos 'presentes nas áreas de su~ 
atuac;ao e pela próp~ia p~lítica desen~ol.vimentista adotada pelo 
governo. A propósito disto o ex-M1n1stro do Interior, Costa · 
Cavalcanti, afirmava: "O desenvolvimento da Amazonia nao 
pára por causa dos índios.. E por que hao de ficar sempre ín
dios?"5 

~ ~edida em que avan~a a penetrac;áo de grandes grupos 
~co,nom1cos em zonas até entáo inexploradas, recua a civiliza~ao 
1nd1gena ou destribaliza-se desaparecendo aos poucos. Por isto, 
cer,taí!'ente, a sorte do povo indígena está intimamente ligada ao 
proprio modelo desenvolvimentista adotado no país. Numa so
ciedad e competi~iva e de , co.nsolidat;;áq capitalista nao pode 
mesmo haver lugar para o 1nd10, para quem a propriedade pri
vada e o lucro nao tem significar;ao. Por isto nos parece que 
sua sorte está ligada a de todo povo brasileiro, pois que espe
ran~a pode haver para alguns milhares de "selvagens" quando 
existem milhoes de marginalizados em nossa sociedade? 

A saga do povo indígena no Brasil e suas rela~oes com a 
sociedade nacional aquí instalada é o tema deste trabalho. Nao 
te~ a ~re!e~sáo de traz~r novas descobertas no campo da pes
q u1 sa h1stonca, mas un1camente a de reunir num volume os 
dados da história indígena esparsos em várias obras. Suas fontes 
principais, portanto, estao na historiografia conhecida sobre o 
as~unto, em publica~oes diversas como revistas, boletins e jor
~a1s. Com~ p~derá se: constatado pelas referencias bibliográ
ficas, os pnme1ros cap1tulos fundamentaram-se basicamente. em 
Sérgio Buarque de Holanda, Nelson Werneck Sodré, Rocha Pom
bo, Hélio Viana, Joáo Lúcio Azevedo, Janio Quadros e alguns 
outros com menor freqüencia. Nos Capítulos IV e V utilizamos 
bastante Robert Southey, além de alguns dos autores já citados. 
Nos estudos sobre as Missoes Jesuíticas nos valemos de Clóvis 
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Lugon, Southey, Danilo Lazzarotto (estes quanto as Redu~oes 
Paraguaias) e Aurélio Porto, José Hansel, Basilisso Leite, Antonio 
Sepp, Saint-Hilaire, além de alguns documentos inéditos, na par
te referente aos Sete Povos. O Capítulo VIII, " f ndios e Brancos 
no Século XVIII" é quase integralmente calcado em Southey, e 
o IX tem em Darci Ribeiro sua fonte principal. 

A partir do Capítulo IX, quando abordamos a situa~ao atual 
do índio brasileiro, recorremos quase exclusivamente a publi
ca~oes como jornais, revistas, documentos e boletins de organi
za~oes ligadas ao índio. 

Gostaríamos ainda de ressaltar nao ter este trabalho urna 
preocupa~ao academica, mas, principalmente, a de levar ao co
nhecimento de um maior número de pessoas a tragédia de um 
povo oprimido por estruturas desumanas e injustas, numa espe
ran~a de contribuir de alguma forma para a altera~ao das mes
mas. Trata-se portanto de urna obra de divulga~ao, situada 
numa perspectiva histórica e, fundamentalmente, comprometida 
com a causa do povo indígena. 
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CAPITULO 1 

O PROJETO PORTUGUES PARA A AMt:RICA 
E OS PRIMEIROS CONTATOS 

' ' 

A "·descoberta" oficial do Brasil, urna das missoes básicas da 
esquadra de· Cabral, é um dos frutos da expansao mercantil e 
marítima da Europa com Portugal a frente deste movimento. 
A ocupa~ao da nova terra pelos lusos dá-se através do processo 
de coloniza~ao por explora~aq, e nao de coloniza~o por po
voamento como ocorreu nos Estados Unidos da América, por 
exemplo . Esta op~ao dos portugueses foi inevitável ante a rea
lidade de um país que, se por um lado afmejava criar um impé
rio colonial, por outro defrontava-se com urna aguda carencia 
de recursos humanos e financeiros. 

Por isto Portugal procurava estabelecer seu domínio sobre 
regioes onde já existisse urna popula~ao preocupada em pro
duzir riquezas e comercializá-las. Desta forma bastava-lhe as
segurar o monopólio deste comércio e distribuir a produ~ao 
nativa para os centros europeus. 

No Brasil os naturais da terra encontravam-se ainda num es
tágio de comunitarismo primitivo, para quem a propriedade 
privada e o dinheiro nao faziam o menor sentido, destinando 
sua produ~ao apenas a subsistencia. Logo, se Portugal desejasse 
extrair riquezas da América, teria ele próprio de produzi-las e 
comercializá-las ou, em outras palavras, colonizar efetivamente. 
lsto porém era inviável para um país com urna popula~ao de 
~penas 1.200.000 habitantes que nao chegavam a ocupar total
mente nem o próprio território portugues. 

O objetivo central a que obedece todo o esfor~o portugués 
nao é a cria~ao aqui de urna nova sociedade voltada para suas 
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próprias necessidades. Ao contrário, no centro estao interesses 
do comércio mundial e a colonia é integrada como urna grande 
empresa extrativa produzindo e exportando o que interessa ao 
comércio mundial. 

A ocupa~ao efetiva do Brasil e sua coloniza<;ao, como assina
la Werneck Sodré, 1 vai se dar, nao a partir de um plano estabe
lecido, mas acidentalmente, na medida em que era necessário 
guarnecer a costa brasileira contra as incursoes francesas e de
vido a perspectiva aberta pela descoberta de minerais preciosos 
na América espanhola. Com estes núcleos estabelecidos em 
torno das feitorias é que vai se iniciar efetivamente a coloni
za<;ao do país. 

Dentro deste quadro o indio vai ser visto ou como obstá
culo que deve ser removido ou como mao-de-obra disponível 
na explora<;ao da te.rra. Como fosse impossível conseguir a ade
sao indígena ao trabalho livre, pois estes se mostravam desinte
ressados em qualquer remunera<;ao, e nao tivessem os portu
gueses outra mao-de-obra disponível, o apresamento e escravi
za<;ao dos nativos foi urna saída quase inevitável. 
· · Estes :foram os parametros iniciais que definiram os limites 

onde s~ desenvolveriam as rela<;oes entre brancos e indios no 
Brasil. ·; · · 

· t: bastante' difícil estabelecermos urna clara delimita<;ao en
tre o rea,I e a f~ntasia no que se refere aos primeiros contatos 
·entre portúgueses · e indios no Brasil. Principalmente porque 
nao s6 a fantasia· concorre para obscurecer estes relatos como, 
notadamente, o preconceito dos cronistas da época. 

Se alguns informes nos mostram um índio amistoso e re
ceptivo, Qutros o apresentam hostil a qualquer contato com os 
eutopeus. 

Um dos p~ecursores de Cabral, Vicente Yariez Pinzon, de
pois de acom·panhar Colombo, e·m 1492, como comandante 
da nau Niña, juntamente com seus sobrinhos organiza urna frota 
pessoal e chega ao Brasil em fevereiro de 1500. A primeira 
v.isao da nova terra deu-se a noite, tendo os espanhóis avistado 
muitos fogos. Por esta razao foi organizada, na man ha se
guinte, urna expedi<;ao de 40 homens bem arn1ados para realizar 
a· primeira· explora<;ao e tentar contato com os g~ntios. Segundo 
informes destes exploradores, o grupo foi recebido por índios 
armados de arcos e lan<;as, tendo sido em vao todas as tentativas 
de contato amistoso. 2 

A segunda tentativa feíta pelos homens de Pinzon fracassou, 
sendo os mesmos atacados e perseguidos, perdendo oito ho
mens. Na: altura da ilha de Marajó teriam finalmente encontrado 
urna tribo hospitaleira, mas os acontecimentos que se seguiram 
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demonstraram que ce'"!a~. estavam ·aquel as outras, hostis a qual'!' 
quer. co~tato co~ ?S c1v1lizado~. Pinzon respondeu ao gesto d.e 
hosp1talidade apr1s1onando os indios inofensivos para · vende-los 
como escravos. 

O navegador ~spanhol regressou a sua pátria . supondo ter 
c~egado a algum ponto das f ndias. Antes mesmo de ter che
gado de volta a E~panha, já os ~ortugueses haviam to.mado pos"'.' 
s~ da terr~, ten~o logo· perceb1do tratar-se de outra área qu~ 
nao as fnd1a~, co1sa, provavelmente, de seu conhecimento antes 
mesmo da v1agem de Cabral . . 

_Nos primeiros contatos, quando ainda eram em núme~o re.~ 
duz1do, nao tendo condi<;oes de se imporem aos natura is·. da 
terra, os portugueses procuram conquistar-lhes as simpatías, ofe'r..;. 
tan do presentes e trocando objetos. · . 

Pero Vaz de Caminha, em sua minuciosa carta-relatório nos 
dá o ~rim.eiro informe sobre o índio e seu comporta.mento' nes':' 
tes pnme1ros contatos com o branco. Após descrever-lhes as 
feic;~es, afirmava-se: "Nesse dia, enquanto ali"andavam, dan<;aram 
e ba1laram sempre com os 11ossos, ao som de um tamboril nosso~ 
como se fossem mais amigos nossos do que nós seus. Se lhe a 
Pente acenava, e queriam vir as .naus, aprontavam-se logo pa,f~ 
asso, de tal modo que, se os conv1darmos a todos, todos virad." is 

. A!11érico Vespúcio, em 1501, já nao teria sido tao feliz . riq 
pr1me1ro contato com os nativos, a acreditar-se nos relatos desta 
viagem. Segundo Southey, este navegador italian_o a servi<;o ! da 
Espanha enc?ntr?u urna tribo antropófaga, a qual elimin~ria tres 
de se,u~ mannhe1ros. Pross~guindo em sua explora<;ao da costa, 
Vespuc10 encontrou outra tnbo com a qual foi possível estabele.'.. 
cer relac;oes amistosas, permitindo-lhe, assim, conhecer melhor 
as condi<;oes naturais desta regiao. ·: 
. ~s tran_~tornos trazidos pelo europeu a organiza~ao ~ocia1 
.das tnbos vao se manifestar sob dois aspectos·: a) estaticamente, 
submetendo-as a urna situac;ao de servidao; b) dinamicamente 
pela submissao destas aos interesses exclusivos do colonizador.' 
·que impoe esta nova ordem social através da violencia ao mesm~ 
·tempo que impoe novos padroes de comportamento aos grupos 
·tribais. • : 

A organizac;ao interna das tribos, caracterizadas pelo e9ui;. 
:Hbri? e rigi?ez, logo ~ai · sofrer ,os efeitos da desinte~rac;ao pela 
sua 1ncapac1dade de ajustar-se as novas formas de vida e traba!-
lho impostas pelo branco. ·. ! 

Ante a política colonialista de acabar com a autonomia tribal 
como forma de afastar qualquer perigó de reac;ao, os indios 
vao reagir de tres formas: a) utilizando ·meios violentos· de 
resistencia coletiva, visando a expulsar o : inyaso~; · b) . utilizando 
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meios passivos, como a fuga para o interior, onde o portugues 
nao alcan<;aria o índio; c) a alian~a com o colonizador, para 
colocar-se sob a prote<;áo da lei e fugir a escravidao. 

Desta maneira conseguiam ainda manter a coesao tribal, 
mas as formas de organiza<;áo e de vida tinham de ir se adap
tando as novas condi~oes. Até a instala<;ao dos Governos Gerais 
a diminuta presen~a portuguesa no Brasil pouco afetou a socie
dade indígena. Mesmo após este período, e com o crescimento 
da popula<;áo européia em certas regioes onde o interesse es
tava voltado para a explora~áo do pau-brasil, esta situa<;ao con
servou-se mais tempo, visto serem as rela<;oes pacíficas urna exi
gencia para a manuten<;ao do intercambio. Nestas áreas "os 
brancas viviam em grupos locais, literalmente sujeitos a von
tade dos nativos" . G 

O escambo representa um padráo de rela<;oes introduzido 
por portugueses, franceses e holandeses que será assimilado por 
certas tribos, pois assim obtinham mercadorias fornecidas 
por aqueles, e cujo "uso entendiam e redefiniam". 6 

Participando deste intercambio, os índios envolviam-se sem 
o saber nos conflitos entre as na<;oes européias pela posse da 
terra e riquezas brasileiras. Mais tarde, porém, estas rela<;oes 
comerciais váo ser urna forma de alian<;a com os franceses, 
principalmente, contra o inimigo principal do selvícola brasileiro, 
o ·portugués. 

Os bens adquiridos por meio do escambo nao causaram 
grandes mudan~s na cultura indígena porque estes artefatos 
nao vinham acompanhados de orienta<;oes tecnológicas que 
permitiriam reproduzi-los. Por outro lado os próprios índios 
selecionavam e atribuíam valores aos objetos oferecidos pelos 
brancos. 

~ certo que nas primeiras décadas após iniciada a ocupa<;ao 
portuguesa estes tiveram de se acomodar as condi<;oes impostas 
pelo índio, pois deste dependiam, inclusive para a subsistencia. 

A coloniza<;áo do Brasil por Portugal apresentava-se como 
extremamente difícil para este reino ibérico. País com escassos 
recursos financeiros e popula<;ao reduzida, voltava suas aten<;oes 
apenas para o Oriente, onde limitava-se a manter o controle 
sobre os empórios comerciais. Ali já existia urna popula<;áo 
preocupada em produzir excedentes e comercializá-los, o que 
nao era o caso do Brasil, onde a popula<;ao desconhecia a pro
priedade privada e a cobi<;a pelo lucro. 

Desta forma os contatos com o Brasil nas tres primeiras dé
cadas váo se dar esporadicamente e sempre através do sistema 
de concessáo, utilizando a iniciativa de mercadores. A Coroa 
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lusa limitava-se a urna a~ao policiadora da costa brasileira, utili
zando pequenas frotas. 7 

A necessidade de voltar suas aten~oes para 0 Brasil vai se 
dar em fun~ao de dois fatores: 

- a descoberta de minerais valiosos na América espanhola 
e a perspectiva de sua explora<;ao no Brasil; 

- as constantes incursoes de navios estrangeiros nas costas 
brasileiras e a possibilidade de Portugal perder o controle sobre 
as mes·mas. 

Estes fatores, ligados ao fato de que aos poucos os lusos 
come<;aram a perder o domínio de seus entrepostos orientais 
para outr.as. na~oes mais desenv_olvidas, fizeram com que os mes
mos dec1d1s~em voltar sua a<;ao ·colonizadora para a América, 

As rela~oes entre portugueses e índios vao ser radicalmente 
alteradas quando os primeiros substituem o escambo pela agri
cultura. Os selvícolas passam a ser vistos como obstáculos a 
posse da terra, como única fonte possível de mao-de-obra e 
amea~a a sobrevivencia da coloniza~ao. s "Passamos entao do 
período de tensoes encobertas para a era do co~flito s~cial 
com os índios. Os alvos dos brancas só poderiam ser alcan
~ados e satisfeitos pela expropria<;ao territorial, pela escravidao e 
pela destribaliza~o (ou seja, pela desorganiza<;ao deliberada das 
institui~oes tribais, que pareciam garantir a autonomia dos nati
vos e eram vistas como ~'am~a~as" a seguran~ dos brancas, 
como as institui~oes vinculadas a vida doméstica, ao xamanis·mo 
e a guerra)". 9 

AS CAPITANIAS HEREDITARIAS 

O esquema de explora<;ao montado inicialmente pelos por
tugueses baseado nas expedi<;oes esporádicas, nas concessoes 
;e arrendamentos nao conseguia assegurar seu domínio sobre 
a terra descoberta. As incursoes estrangeiras a costa brasileira 
se sucediam, e estes, geralmente aliados aos primitivos morado
res, já tentavam estabelecer-se aqui. 

A descoberta de minas de ouro e prata em terras espanho
las só faz aumentar o interesse europeu nas terras descobertas 
por Portugal. Era evidente que a única maneira de defender o 
domínio sobre o Brasil era o povoamento da terra. Mas como 
faze-lo com a precariedade de recursos humanos e financeiros 
peculiares a Portugal, e ao mesmo tempo manter as conquistas 
comerciais do Oriente, que consumiam todos os recursos da 
Coroa? 

"Daí surgir a solu~ao· circunstancial das Capitanías, que 
deixa perplexos ainda hoje historiadores e cronistas. A Coroa 
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propunha-se, com as doac;oes, transferir os poderes, delegá
los, pondo-os em maos de quem os solicitasse, mediante deter
minadas vantagens e beneficios, reservando para ela o mí
nimo. Tratava-se de transferir poderes muito amplos, poderes 
a que Varnhagen denominou majestáticos, e efetivamente as
sim eram ( . .. ) Em curto prazo, entre 1534 e 1535, foram dis
tribuídos os quinhoes de maneira desigual, contados ao longo 
da costa, marcados pelos seus acidentes. Os Donatários reuni
ram os bens, todos os recursos de que lhes foi possível lanc;ar 
mao, e tiveram de encontrar sócios para a empreitada. E ati
raram-se a Colonia." 10 

Estes pioneiros de além-mar que haviam empenhado to
dos seus bens no sonho americano vinham para cá dispostos a 
tudo para alcanc;ar a fortuna sonhada. Esta necessidade objetiva, 
típica do colonizador, nao enfrentando no Brasil limitac;óes le
gais de qualquer espécie faria dele um cac;ador de fortunas 
disposto a arredar. de qualquer forma todo o obstáculo com 
,que se defrontasse. E entre estes obstáculos o maior foi o índio, 
em sua tentativa desesperada de conservar seu território liv~e. 
A medida em que os portugueses foram mostrando o verda
deiro caráter de suas intenc;óes colonialistas e tentando sub
meter as sociedades nativas, estas foram substituindo a docili
dade inicial pela agressividade ante o invasor. Com as Capi
tanias inicia-se sistematicamente a escravizac;ao do selvícola, fa
zendo com que ele reaja de forma violenta, chegando, em cer
to momento, a am.eac;ar a própria permanencia lusitana no 
Brasil. 

Em praticamente todas as Capitanias a luta foi constante e 
sangrenta, embora em algumas tenha alcanc;ado maiores pro
por<;óes, como veremos a seguir. 

OS GOIANAS EM SÁO Vl.CENTE 

O acesso dos primeiros colonos a esta tribo deu-se com 
relativa facilidade, e junto aos mesmos os portugueses assenta
ram a sede da Capitania de Sao Vicente. 

Martin Afonso de Souza conquistou-lhes a simpatia, tendo 
recebido dos mesmos importante contribuic;ao para o desen
volvimento de sua capitania. 

Já Pero Lopes de Souza, irmao de Martin, numa de suas 
capitanias, a de ltamaracá, .encontrou forte oposic;ao por parte 
dos Potiguar. Estes nao aceitaram a presen~a portuguesa na re-
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g1ao, tendo sido inúmero-s os conflitos os quais contribuíram 
para que a Capitania nao tivesse melhor sorte. 

Em Sao Vicente a situac;ao envolvendo os grupos indíge
nas era bastante instável. Os Tupiniquim, aliados dos portugue
ses, habitavam a costa, ao mesmo tempo que procuravam im
pedir o estabelecimerito de .estrangeiros e, mesmo de outras 
tribos. Por estas razoes mantinham-se em guerras constantes 
com os Carijó, ao Sul e com os Tupinambá, ao Norte. Esta tribo 
tinha como um de seus pontos estratégicos a ilha de Bertioga. 
Os portugueses querendo manter a posse desta ilha érguem 
ali um forte, cujo comando foi entregue a Hans Staden, o qual 
mais tarde cairia prisioneiro dos. Tupinambá, ficando célebre 
por suas aventuras entre eles. 

OS GOITACAZ EM SÁO TOMI: 

. Na Capitania de Sao Tomé vivia a tribo dos Goitacaz, tida 
pelos colonizadores como das mais bárbaras e violentas. Muito 
instável em seu relacionamento com os portugues·es viviam ora 
em guerra, ora em paz com estes. Nos períodos de paz cola
boravam na defesa da costa· contra as incursoes de outros paí
ses, principalmente a Franc;a. 

OS PAPANES NO ESPfRITO SANTO 

A tentativa de colonizac;ao da Capitania do Espírito Santo 
por Vasco Fernandes Coutinho nao só foi totalm·ente frus
trada como levou seu donatário a ruína total. Inicialmente eram 
senhores absolutos desta reg·iao os Papanes, que mais tarde 
foram cedendo terreno para os Tupiniquim e Goitacaz. Esta 
Capitania era um constante palco de lutas entre as diferentes 
tribos que disputavam seu domínio, o que de certa forma di
ficultava os contatos dos portugueses com os nativos. Entre 
estes destacavam-se os Papanes pela sua belicosidade e espí
rito de insubmissao ante o invasor. Possuíam urna espécie de 
código nao escrito para punir as infrac;óes cometidas pelos mem
bros da tribo. Em caso de assassinato, o assassino era entregue 
aos parentes da vítima, que o executavam através do estrangula
mento, na presenc;a das partes envolvidas e ante lamenta<;óes 
gerais. Terminado o ato, ambas as famílias envolvidas no con
flito se banqueteavam, recompondo assim a amizade anterior
mente rompida. 
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OS TUPINIQUIM EM PORTO SEGURO 

Pero do Campo Tourinho enfrentou séria resistencia por 
parte dos Tupiniquim na coloniza<;ao de sua Capitania. Colonos 
e índios disputaram arduamente o domínio da regiao, até che
garem a urna paz que possibilitou a consolida<;áo do povoa
mento. Os Tupiniquim, talvez percebendo ser impossível con
tinuar hostilizando os portugueses, guardavam lealmente esta 
paz. Muitas vezes, porém, entravam em luta com outras tribos 
que tentavam se estabelecer na área desta Capitania. Apesar da 
adesao aos lusos sua situa<;áo nao melhorou. De um lado so
friam a domina<;áo portuguesa, e de outro estavam constante
mente amea<;ados pelos Tupinambá e pelos Aimoré, tribo te
mida pelas demais. Esta situa<;áo levá-los-ia a abandonar a re
giao em busca de lugares onde pudessem viver com mais tran
qüilidade. Tourinho, as voltas com constantes insubordina<;oes 
dos colonos, acaba sendo preso por estes e remetido a Lisboa, 
sob a acusa<;áo de anti-religioso, sendo por isto impedido pelo 
Santo Oficio de retornar ao, Brasil. A Capitania acabaria sendo 
comprada pelo Duque de Aveiro, que ali já possuía urna fa
zenda. 

OS TAPUIA NA BAHIA 

Francisco Pereira Coutinho inicialmente nao encontrou di
ficuldades para estabelecer-se em sua Capitania. Caramuru, que 
habitava esta regiao, já havia estabelecido rela<;oes com estes ín
dios, predispondo-os a urna alian<;a com os portugueses. Mais 
tarde, entretanto, os Tapuia tiveram de ceder espa<;o ao Tupi
nai que, por sua vez, foram repelidos pelos Tupinambá. Est.es, 
muito combativos e ciosos de sua independencia, reagiram as 
primeiras tentativas dos portugueses de submete-los, passando 
a hostilizá-los constantemente de tal forma que for<;ariam Couti
nho e sua gente a abandonar a Bahia. Desta revolta participariam 
nao apenas os naturais da terra, mas também muitos co
lonos, descontentes com a dire<;áo de Pereira Coutinho. Segun
~º. alguns ~utores, nesta campanha contra o Donatário teria par
t1c1pado D1ogo Alvares, o Caramuru, elemento de grande influ
encia entre os nativos e colonos. 

Francisco Pereira Coutinho, saindo da Bahia, refugiou-se em 
llhéus. Mais tarde tentou retornar a sua Capitania, naufragando 
na costa e sendo morto pelos índios . Restou, ali, apenas o núcleo 
de Caramuru, que serviria posteriormente de base para a instau
ra<;áo do Governo Geral, o qual se estabeleceu nas proximidades 
do povoado mameluco de Vi la Velha . 
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OS TOBAIARÉ EM PERNAMBUCO 

Quando Duarte Coelho chega para tomar posse de sua Ca
pitania, encontra aí urna feitoria fundada pelos espanhóis, for
<;ando-os a abandoná-la. No litoral desta Capitania estavam es
tabelecidos os Caeté, tribo que nunca aceitou estabelecer rela
<;oes com o colonizador, hostilizando-o constantemente e ten
tando manter-se na posse ~destas terras. 

Duarte. Co~lho Pereira, usa~do de habilidade, procurou va
ler-se das nvaltdades entre as tnbos, estabelecendo alian<;a com 
os Tabaiaré e utilizando-os para combater os Caeté. Os lobaia
ré i~tegraram-se co?1plet~mente com os portugueses, prestando 
serv1<;os a estes e, 1nclus1ve, defendendo o litoral contra incur
soes de outros países. 

Como geralmente ocorria nestes casos, os portugueses nao 
se contentavam com a simples presta<;ao de servi<;os por parte 
dos indígenas, e passavam a explorá-los, transformando-os em 
e,scravos. Os Tobaiaré comer;aram a rebelar-se contra esta si
tua~ao, iniciando urna violenta e longa guerra contra os coloni
zadores, com pesadas baixas para ambos os lados, principalmen
te entre os f ndios. Estes acabararri por estabelecer urna trégua 
e se retiraram da regiao, como única forma de assegurar a so
brevivencia da tribo. 

Enquanto os donatários enfrentavam estas dificuldades aqui 
no Brasil, o Reino Portugues sofria sérios reveses em sua política 
ultramarina. Em 1541 perdera Santa Cruz do Cabo de Gué; 
neste mesmo ano dava-se o abandono de Safim; em 1549 efe
tuava-se a evacuar;ao de Alcacer Ceguer e a de Arzila, a extinr;ao 
da feitoria de Flandres e, finalmente, a nomear;ao do primeiro 
governador geral do Brasil. 11 

Perdidas suas principais fontes de riquezas no Oriente, vol
ta-se a Coroa para a nova terra, numa esperan<;a de compensar 
aqui perdas ocorridas naquelas outras áreas. 

Dentro deste quadro nao era mais aconselhável entregar a 
colonizar;ao do Brasil exclusivamente a responsabilidade de par
ticulares, pois na América estavam as últimas possibilidades 
de reconstruir a antiga grandeza do império colonial lusitano. 

Nesta empresa seriam utilizados amplamente os elementos 
formados por Portugal em suas lutas pela manutenr;ao dos domí
~io~ orientais, os quais traziam para o Brasil toda sua experi
encia de longos anos enfrentando a dura vida nas colonias. Ao 
lado destes viriam os judeus "cristaos-novos", destinados a de
sempenhar aqui um importante papel na compra e venda, no 
financiamento dos produtores, no transporte maríümo e no trá
fico negreiro . 
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Para os índios as altera<;oes trazidas pelo Gove~n~ Geral 
também se fazem sentir de forma acentuada . O dona~ar~o, i:n.er
ce de sua falta de maior organiza<;ao e mesmo recu,rsos m1hta
res, nunca teve muitas condi<;oes de infligir ao ~elva~ola danos 
muito acentuados. Preferia, geralmente, conte~ponzar a en
frentar abertamente o nativo num conflito onde. es~e encon!ra
va-se em situa<;ao vantajosa. Pode-se mesmo d1ze.r que a~e _o 
período das Capitanias o europeu encontra~a-se . em posa<;ao 
defensiva, limitando-se a defesa de suas propriedades e as rar~s 
ofensivas. 

Com o Governo Geral, a iniciativa passa para ~s portugueses 
que, mais bem preparados, passam a Ahostilizar aber~a~ente as 
tribos insubmissas procurando submete-las ou ext.erm1na-las. 
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CAPITULO 11 

os· GOVERNOS GERAIS 

O sistema de Capitanias nao apresentou os resultados espe
rados em termos de povoamento e defesa do território brasi
leiro. Embora quase todas tivessem dado origem a grupos ini
ciais, apenas Pernambuco e Sao Vicente efetivamente alcan
r;aram algum progresso. 

A reac;ao indígena aos ·propósitos colonial-escravagistas dos 
portugueses se fazia de forma cada vez mais violenta e siste
mática. O sistema descentralizado das Capitanias nao era o mais 
adequado, quer para a defesa contra os indígenas, quer para 
a protec;ao do litoral contra os ataques corsários. Era necessário, 
portanto, que· se estruturasse um novo sistema de colonizac;ao 
mais eficiente que consolidasse o domínio portugues sobre a 
nova terra. . . 

A descoberta das minas auríferas do Potosi e os insucessos 
dos portugueses nas fndias faziam com que a conservac;ao e 
explorac;ao do Brasil se colocasse como algo imprescindível 
e imediato. Assim, a Coroa vai tirar a responsabilidade da co
loniza<;ao d~s rnaos dos particulares e assumir ela mesma o em
preendim~nto, .criando o Governo Geral. 

A criac;ao de um Governo Geral nao extinguía o sistema de 
Capitanias Hereditárias. Ele objetivava criar urna coordena~ao 
entre elas através de um órgao centralizado que facilitasse as 
transa<;oes entre a Coroa e os colonos, a defesa da costa, a 
repressao ao nativo insubmisso, urna disciplina interna que 
evitasse os constantes conflitos entre os colonos e a impunidade 
generalizaqa. 
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Aos poucos as Capitanias foram se extinguindo ao natural, 
ou por abandono, ou por serem readquiridas pela Coroa Por
tuguesa. 

OS PRIMEIROS GOVERNADORES 

Para ocupar o cargo de primeiro Governado~ Geral do 
Brasil foi escolhido Tomé de Souza, fidalgo portugues com am
pla folha de servic;os prestados a seu país no Oriente. 

Ao ser nomeado, o primeiro Governador recebe tres regi
mentos, sendo um deles especificamente sobre o tratamento 
que deveria dispensar aos índios, determinando reprimir seve
ramente as tribos hostis ao domínio lusitano . 

Chegando a Bahia, capitanía escolhida. como se~e do Go
verno, ainda em 1549 inicia o trabalho de 1·mplantac;ao de urna 
cidade destinada a ser a primeira Capital . Nesta regiao vivia 
Diogo Alvares, o Caramuru, cuja _coopera~ao seria fun.damental 
para Tomé de Souza. Caramuru Já conquistara a conf1anc;a dos 

• Tupinambá utilizando sua influencia para colocá-los sob a dire
<.;ao dos portugueses enquanto seu filho, Marcos Alvares, esta
beleceu lac;os de amizade com os Tapuia . Grac;as ao trabalho 
dos Tupinambá, chefiados por Caramuru, em quatro meses o 
núcleo principal de Salvador já estava erguido. 

Tomé de Souza, dando cumprimento as determina~oes do 
Regimento, manda prender dois caciques do litoral paulista e 
na frente das tribos - para servir de exemplo - amarrou-os 
a boca de um canhao e disparou . A execuc;ao foi motivada por 
histórias fantásticas dos colonizadores alegando atrocidades e 
orgias antropofágicas cometidas pelos índios . Esta execuc;ao foi 
comandada pelo próprio Capitao-Mor da costa, Pero de Góis. 

O Regimento trazido pelo primeiro Governador Geral es
tabelecia também os cargos de Capitao-Mor, Provedor-Mor e 
Ouvidor-Mor, cabendo a este último, além de outras incum
bencias, alc;ada criminal sobre escravos, peoes e gentíos, po
dendo condená-los até a pena de morte caso lesassem os inte
resses portugueses no Brasil. 

Juntamente com Tomé de Souza veio também a primeira 
missao religiosa ao Brasil chefiada pelo padre Manuel da Nó
brega e integrada ainda pelos jesuítas Joao de Aspilcueta, Anto
nio Pires, Leonardo Nunes e os irmaos Jeigos Vicente Rodri
gues e Diego Jácomo. Estes tao logo chegaram iniciaram o tra
balho de catequese junto aos gentíos. 

Nestes primeiros contatos entre brancas e índios estabele
cidos na Bahía, foi decisiva a participac;ao de Diogo Alvares, 
elemento de grande influencia entre os nativos. O próprio Rei 
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de Portugal, . percebendo a ~mportancia da colaborac;ao de Ca
ramuru, enviara correspondencia ao mesmo " ... advertindo-o 
da missáo de Tomé de Souza, de fazer urna povoa~ao e assento 
gra,nde, onde nada seri,a '!1ais precioso e honroso do que o 
estimulo, que ele e os 1nd1os tratassem de s.ervi-lo na medida 
do poss1vel". i . 

A medida que a popula~ao portuguesa ampliava, o efeito 
d:sagregador dos contatos inter-raciais também se acentuava 
nao e.penas no que diz respeito as relac;oes económicas mas tam~ 
bém com respeito as rela~oes interpessoais na medida em que 
o por~ugues, ante a inexistencia de mulher~s brancas procuravé) 
se unrr as mul~.eres índias, muitas vezes em poligamia. 

. O abastec1mento nesta fase ante a escassez das provisoes 
v1n~as da ~uropa baseava-se na produc;ao nativa: pescados, 
mariscos, fannha de ·mandioca etc. · 

As tribos localizadas nesta área já haviam aprendido com 
Caramuru e outros brancas ali radicados a cultivar laranjas li-
mo~s, cidras e, inclusive, cana-de-a~úcar. ' 

Após quatro anos de permanencia no Brasil, quando assen
tou as bases da coloniza~ao lusa . neste país, Tomé de Souza 
retorna a Portugal sendo substituído por Duarte da Costa. Jun
ta~ente ~om o no~o G<;>vernador Geral vieram ·mais sete je
suitas, ~~1s d,os qua1s teriam g!ande desta9ue na ac;ao jesuítica 
no ~rasrl. ~u1s de Gran, ex-Re1tor do Colegio de Coimbra e 0 
n~v1c;o Jose de Anchieta. O primeiro ocuparia, juntamente com 
Nobreg~, o cargo de Provincial da nova Província jesuítica cria
da aqu1 . 

Duarte da Costa nao foi tao feliz quanto seu predecessor. 
Ho~~m um ~anto autoritário, dispensou o concurso de seus 
auxiliare~, agrndo sempre segundo suas incfinac;oes pessoais. 
!sto o~as1onou o s~rgimento de vários atritos -em seu governo, 
1n~lus!ve com o B1spo D. Pero Fernandes Sardinha e com o 
proprio Clero . 

. O seu isolamento dos jesuítas agravou os conflitos com os 
nat1vo.s,_ pois os padres inacianos desempenhavam até entao 
um ef1c1ent~ papel de apaziguarem os choques inter-raciais. 

Em prat1camen~e to~as as capitanias ressurgiam os ataques 
contra os colonos, 1nclus1ve na Bahia, onde se intensificaram as 
hostilidades. 

Desde há muito os Tupinambá ·mostravam-se descontentes 
com os portugueses, e vários chefes passaram a preparar-se para 
~ gu.erra. Est~ desconformidade estendeu-se até as tribos do 
rn,tenor (Tapu1a), as quais estabelecem alia'n~a com os Tupinam
ba e passam a atacar engenhos, fazendas, obstruir caminhos e 
matar brancos indiscriminadamente. 2 
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Estabelecidos em Pirajá, os indios avanc;am até as pro~imi
dades da Capital, fortificando'!"se em Porto .Grande e dah ~a
zendo investidas. O panico foi geral, fug1ndo a populac;ao 
toda para a Capital, onde o medo nao era menor. 

Diante desta situac;ao, Duarte da Costa resolv~ t?mar a 
iniciativa antes que a cid ad e fosse atacada. O próprao falho do 
Governador, D. Alvaro da Costa, assume o comando do ataq~e 
a Porto Grande, onde os índios, atacados por terra e mar, sao 
derrotados. 

Em 1557, estando Portugal sob a Regencia de Dona Cata
rina, muito ligada aos jesuítas, é nomeado com<:> novo Gover
nador Geral Men de Sá, também pessoa de conf1anc;a da Com
panhia de Jesus. Como tal, sua política vai sofrer acentuada 
influencia dos seguidores de Loyola ocasionando o desconten
tamento dos colonos. 

Tao logo chegou ao Brasil, o nov.o Governad~r t.omou. me
didas tentando impedir a antropofagia entre os 1nd1~s ahados 
dos portugueses e a eclosao de guerras entre estas tn~os. Pas-

• sou também, sob a orientac;ao dos jesuítas, ~ reun1-los ~m 
aldeias onde a primeira tarefa era erguer a lgreJa. Est~ medida 
vai despertar forte oposic;ao entre os colo~os que. s~ v1am desta 
forma privados, em parte, de recorrerem a escrav1dao. 

Men de Sá promulgou leis determinando a liberdade dos 
índios aprisionados a revelia das leis que . regulamentavam a 
.escravidao dos mesmos. Pode-se mesmo afirmar que Men de 
Sá dentro das limitac;oes impostas pela época e pelo cargo 
oc

1

upado por ele, teve alguma preocupac;ao com a situac;ao do 
nativo, procurando tomar medidas em seu fa~or. 

Ainda durante o Governo de Duarte da Costa, havia ocor
rido o estabeleci·mento dos franceses no Rio de Janeiro onde 
haviam encontrado forte apoio por parte dos indígenas. Era'!l 
chefiados por Nicolau Durant Villegaignon, o qual visava a do1s 
objetivos: por um lado, abrir a Franc;a o comércio com o Novo 
Mundo, medida importante dentro do contexto da guerra fran
co-espanhola; por outro, pretendia criar um asilo aos protestan
tes pressionados por constantes perseguic;oes religiosas. 

Os franceses vao encontrar no Rio de Janeiro tribos hostis 
aos portugueses e, portanto, receptivas a urna alianc;a com eles. 
Villegaignon ergueu, em urna ilha próxima a costa do Rio de 
Janeiro, um forte ao qual denon:iinou de "Forte de C?l~gny" 
em homenagem ao Almirante Coltgny,, patrono da exped1c;ao. A 
ilha oterecia grandes vantagens estrateg1cas, mas por outro lado 
nao possuía água, tornando-a vulnerável a um cerco prolon-
gado. 
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Além· destas dificuldades e da hostilidade portuguesa, a. so
breviven.cía da colonia francesa era ameac;ada por constantes 
divergencias internas, reflexo das lutas religiosas e políticas que 
se travavam na Europa. Desde seu estabelecimento os franceses 
passam a manter constante tráfego com os nativos, o que vai 
consolidar, cada vez mais, a alianc;a com os mesmos. 

A Franc;a Antártica, como era chamada pelos franceses a 
colonia, passa a receber cada vez um maior número de ele
mentos viridos da Franc;a, especialmente calvinistas refugiados. 
Estes aumentam sensivelmente sua influencia sobre a colonia e, 
com a fundac;ao de urna sede eclesial calvinista, no Rio de 
Janeiro, trataram de impor seus padroes culturais aos índios, 
doando vestimentas para que €stes ocultassem as "partes mais 
provocantes do corpo". Seus .esfor~os entretanto foram em vao, 
pois os indígenas nao se adaptawm ao uso de ve?timentas. 

Com a constante chegada de refugiados da Europa agrava- · 
va-se a falta de mulheres, ocasionando disputas entre os colonos 
fra·nceses. Era natural que procurassem entao estabelecer vín
culos com as nativas, o que contrariava flagrantemente os rígidos 
princípiQs da lgreja ·calvinista. 

' 
As tentativas de imposi~6es morais por parte dos partidários 

da Reforma, a posic;ao indefinida de Villegaignon que, embora 
recorrendo ao apoio dos calvinistas, muitas vezes entrava em 
choque com estes, acabando · por trair o Almirante Coligny e 
aliar-se a dinastia católica dos Guise, comprometeriam seria
mente a sobrevivencia da Franc;a Antártica. Villegaignon parece 
ter sentido isto, tendo se retirado para a Europa e entregado o 
comando a seu sobrinho Bois-le-Comte. 

Inicialmente as rela~oes dos franceses com os índios Tupi
nambá, chamados Tamoio pelos cronistas portuguesEs, foram 
bastante difíceis. Um grupo de franceses envolvidos em urna 
conspirac;ao frustrada contra Villegaignon ref~giafll-se entre os 
índios passando a instigá-los contra os habítafites da Fran~a 
Antártica, embora até entao as rela~oes entre as duas sociedades 
fossem bastante cordiais. Aos poucos, entretanto, prevaleceu o 
bom senso dos Tupinambá pois estes percebiam as vantagens 
de urna alian~a com os franceses dado as suas constantes lutas 
com os portugueses e com tribos inimigas como os Tupiniquim, 
os Goitacaz e, principalmente, os Maracajá, também radicados na 
própria Guanabara e vizinhan~as. 

As dificuldades dos portugueses em destruir a colonia fran
cesa se deveu muito mais ao apoio recebido por estes dos indí
genas do que a resistencia oferecida pelos franceses. Na rea
lidade nao se tratava apenas de· um apoio a colonia francesa, 
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mas muito mais urna revolta indígena contra o selvagem es
cravagismo luso tendo os nativos estabelecido urna alianc;a tática 
com aqueles que julgavam menos perigosos. 

A CONFEDERA\:AO DOS TAMOIO E A 
EXPULSÁO DOS "FRANCESES 

Desde sua chegada ao Brasil, Men de Sá procurou armar 
urna forc;a capaz de expulsar os franceses do Rio de Janeiro. 
Em fins de 1559 desee a Guanabara recolhendo reforc;os em 
vários pontos da costa onde se detivera. Antes de chegar a 
Guanabara apresou urna embarca\ao francesa e fica sabendo da 
retirada de Villegaignon para a Europa e de sua substituic;ao por 
Bois-de-Comte. 

Chegando ao Rio de Janeiro, Men de Sá intima os franceses 
a se renderem, coisa que nao ocorre pois estes se encontravam 
bem preparados para a resistencia. Vendo a impossibilidade de 
destruir a fortificac;ao francesa com os recursos de que dispunha, 
~Men de Sá busca reforc;os em Sao Vicente. 

~ Em meados de marc;o de· 1560 rompe o combate por mar 
e terra. Os franceses "durante dois dias e urna noite foram 
combatidos pela artilharia das naus e na própria ilha onde 
desembarcar~m os nossos, t?mando-lhes o depó~ito de pól
vora. Desanimados com o vigor do assalto, na segunda noite 
abandonaram os inimigos as suas posic;oes, recolhendo-se em 
canoas as aldeias das vizinhanc;as". 3 A vitória foi celebrada 
com entusismo pelos portugueses, mas, "como sentisse, em 
algumas aldeias vizinhas, disposic;oes agressivas, mandou o go
vernador investi-las, afugentando para o interior os índios es
carmentados". 4 

Como nao dispusesse de recursos para erguer urna povoa
c;ao no local, o governador resolveu destruir completamente o 
forte de Coligny :mas nao pode deixar nenhuma guarda nesta 
regiao. Com isto os franceses refugiados na mata vizinha reto
mam as posic;oes anteriores reerguendo suas fortificac;oes. 

De volta a Bahia, em agosto de 1560, Men de Sá vai de
fronta~_-se com u~a va~t~ revolt~ dos Aimoré que teritavani 
destruir as povoac;oes v1z1nhas, nao tendo porém maiores di-
ficuldades e·m vencer-lhes a resistencia. . 

\ Nas proximidades de Sao Vicente, Joao Ramalho e seu· sócio 
Brás Cubas já haviam habilmente conquistado a amizade de 
algt.imas tribos, entre as quais os Guaianase, de cujo cacique 
Joao Ramalho era gen ro. Aproveitando os conhecimentos desta 
tribo sobre seus vizinhos quanto a localizac;ao e belicosidade, 
Joao Ramalho e Brás Cubas a utilizam na ca<;a de escravos para 
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abastecer o novo. mercado aberto com a vinda 9o primeiro 
Governador Geral. As numerosas tribos localizadas entre Cabo 
Frio e Sao Vicente logo perceberam que ou lutariam ou seriam· 
escravizadas, comec;ando a tomar providencias para resistir aq 
apresamento portugues. 

Milhares de índios sao trazidos como escravos para as fa~ 
zendas do litoral. Um destes, o tupinambá Aimbere, consegue 
fugir de urna fazenda do próprio Brás Cubas, percorrendo, entao, 
todas as tribos vizinhas e convidando-as a se unirem contra os 
portugueses. Esta uniao de várias tribos, surgida em 1555, fica• 
ria conhecida como a Confederac;ao dos Tamoio e seria a mais 
bem organizada tentativa de resistencia contra o escravagismo 
portugues. 

Apoiados pelos franceses, os T~moio realizariam várias in
vestidas contra as povoa<;oes portuguesas de Sao Vicente con
seguindo devastar várias delas e afugentar as populac;oes. O 
alvo principal da Confederac;ao era a Vila de Sao Pauto, centro 
do povoamento portugues .na regiao, a qual comec;a a sentir sua 
sobrevivencia ameac;ada. 

Alarmados com esta sitµac;ao os colonos recorrem aos pa
dres Nóbrega e Anchieta para que sirvam de intermediários na 
negocia<;ao de urna paz. Estes, figuras bastante respeitadas entre 
os índios, foram bem recebidos, mantendo com os mesmos um 
contato bastante amistoso, chegando a serem revelados aos 
padres os próprios planos de expulsao dos portugueses. Haviam 
os Tamoio planejado para os dias seguintes urna investida geral 
por terra e mar, atacando as povoac;oes sob o juramento de 
nao abandonar a guerra antes de exterminar os portugueses e 
extinguir a capitanía. 5 

Nem todos os índios estavam dispostos _a chegar a um 
acordo, principalmente aqueles caciques cujas tribos mais ha
viam sofrido a ac;ao portuguesa recusavam-se a aceitar urna 
trégua entre as partes. Após discutirem longamente a situac;ao 
a que tinham sido levadas as tribos e apresentarem · muitas 
queixas contra os portugueses, os nativos se dispuseram a esta
belecer a paz. 

Ficou acertado que um grupo de caciques iria até Sao Vi~ 
cente entrar em contato com os portugue~es, permanecendo 
Anchiet~ em lperoig como refém, garantindo a seguranc;a ·dos 
emissários. Na sede da Capitanía os caciques estabeleceram um 
acordo em que exigiam dos portuguese~ o fim de s~u .expan
sionismo, permanecendo apenas nas terras já ocupadas, liberta
c;ao dos escravos e entrega dos traidores entre os quais o caci
que Tibiric;á, chefe dos Guaianase e que apoiara .os portugueses. 
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· · · '05 portugueses, temendo um reinício da luta, aceitaram 
as· ·exigencias e o tratado de paz foi estabelecido, retornando 
depois distb para lperoig os índios que haviam acompanhado 
Nóbrega, com o que Anchieta foi libertado. 

A paz nao duraria muito tempo pois os proprietários de en
genhos e fazendas de cana-de-ac;úcar nao se conformaram com 
a perda de sua fonte de escravos. 

A questáo da luta contra os Tamoio estava interligada a 
Juta. contra os franceses estabelecidos no Rio de Janeiro. Estes, 
após a retirada de for<;as portuguesas, reconstroem o Forte Co
ligny e se estabelece·m em dois importantes pontos do litoral. 

... A Corte Portuguesa envia entao refor<;os comandados por 
Estácio de Sá, sobrinho do Governador, o qual dirige-se a Bahia 
antes de. encetar o ataque as posi<;oes francesas. Em fevereiro 
de 1565. Estácio de Sá ancorou frente a barra do Rio, esperando 
que . os franceses tomassem a iniciativa da luta. Como isto nao 
· ocorresse, subiu até Sao Vicente, refor<;ando suas tropas para 
vir; ~ntao, desembarcar frente ao Páo-de-Ac;úcar. Somente a 6 

• de man;o de 1565, urna semana após o desembarque, os por
tugu~ses sofrem a primeira resistencia através de um ataque 
dos Tarnoio, que sao rechac;ados. 6 

Poucos dias depois os portugueses tomam a iniciativa ata
cando violentamente as posic;oes inimigas, generalizando-se o 
conflito que se prolongaria até a derrota dos franceses e seus 
aliados indígenas. 

Apesar de urna importante vitória em junho, Estácio de Sá 
encontrava-se em posic;ao extremamente difícil pela falta de 
recursos e pela constante chegada de reforc;os franceses. 

Em fins de 1565, Nóbrega e Anchieta chegam ao local e, 
constatando a difícil situac;ao dos portugueses, o primeiro envia 
Anchieta a Bahia para conseguir reforc;os, os quais só chegarao 
no· hiício de 1566 com tropas comandadas por Cristóvao· Barros, 
vindas de Portugal. Men de Sá solicita ao Bispo D. Pedro Leitáo 
que determine aos .índios catequizados e colonos sob sua in
fluencia aderirem as tropas de reconquista do Rio de Janeiro. 
Estes, juntamente com as forc;as comandadas por Estácio de Sá 
a 20 de janeiro de 1567, entra'm continente a dentro, através da 
bacia do Rio Doce. Ao raiar do novo dia, após cerimónias reli
giosas, portugueses e índios aliados atacam e tomam o primeiro 
iorte em terra firme, obrigando os franceses a buscarem refúgio 
na trincheira de Paranapua. Logo esta também é tomada de 
assalto oferecerido, porém, maior resistencia por ·estar aí locali
zado o arsenal frances e tamoio. 

·· A derrota dos franceses seguiu-se urna guerra de extermínio 
contra os Tamoio; nao sendo poupadas nem mulheres e criani;as. 
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A parti·r de 1570 Portugal legalizou o tráfico de escravo$ ·e o 
extermínio daqueles que resistissem aos desígnios colonialistas 
dos 1 usitanos . 

Apesar da vitória definitiva sobre a Franc;a A.ntártica, Estácio 
de Sá, ferido por urna flecha envenenada, perde a vida. Dada 
a falta de recursos humanos para consolidar a reconquista, o 
Governo G~ral recorreu aos índios aliados, estabelecendo-.os .em 
terras dos jesuítas, perto da cidade entao fundada. Este aldea
mento tornou-se importante posto avanc;ado contra os índios 
inimigos e. contrabandistas franceses e ingleses. · · . . 

A longa permanencia e resistencia dos franceses nó Brasil 
deve-se principalmente a urna carreta política de relacionamento 
com os índios. Como afirma Sérgio Buarque de Holanda:. "Nao 
é, pois, de admirar se também no Brasil souberam os franc~ses 
disputar, e as vezes, com melhor sucesso do que os próprios 
lusitanos, a simpatia e o apoio de certas tribos ind(genas." 1 

Em todos seus estabelecimentos na América, os franceses 
incentivavam o estabelecimento de lac;os estreitos com os nati
vos, nao se mostrando arredios ao convívio e a mestic;agem. 
"La France épousait I' Amérique, au lieu de l'exterminer pour y 
substituer· une Europe comme on fait les <;:olons anglais" - .di-
ria Michelet, em sua História da Franca. s · · . ~ 

Conforme observam alguns historiadores, enquanto outros 
povos procuravam copiar os costumes franceses, estes se preo
cupavam em assimilar os hábitos amerindios. 

A destruic;ao da Franc;a Antártica e da Confederac;ao·: do.s 
Tamoio náo significou o fim das chacinas contra os sobrevi
ventes Tupinambá. Estes e alguns remanescentes da tentativa 
francesa continuavam a sobressaltar os portugueses que se aven
turavam para o interior do Cabo Frio. Antonio de Salema, . . um 
dos do is sucessores de Men de Sá, empreende entao urna . ver
dadeira guerra de extermínio. Logo após se estabelecer no 
Rio de Janeiro, pois lhe coubera administrar a parte sul do 
Brasil, Salema tratou de organizar urna tropa constituída de apro
ximadamente quatrocentos portugueses e setecentos índios 
aliados, rumando em agosto de 1575 contra as posic;oes adver-, . 
sanas. 

Chegando a Cabo Frio, Salema inicia as hostilidades, ocor
rendo baixas em ambos os lados, sem definir a situa~ao. Resolve 
entao o Governador subjugar o inimigo · através de um cerco 
que lhes provocasse a fome e a sede, forc;ando-o a rendic;ao. 

O estratagema deu resultado, pois logo os sitiados se dis
puseram a negociar. Antonio de Salema, antes de ·mais nada, 
exigiu a entrega de tres estrangeiros, dois franceses e um ingles, 
os quais dirigiam militarmente a defesa dos Tamoio. Urna vez 
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entregues, os tres sao . sumariament~ .. en~orcados. Depóis de 
destruir a fortaleza, segu1ndo outra ex1genc1a de Salema, o chefe 
Tamoio pede ao Governador permissao para permane~ere~ no 
·local como fiéis vassalos da Coroa Portuguesa. Este nao so re
cusa-se a aceitar a solicita<;ao como impóe a rendic;ao de todos 
·os índios que haviam acorrido das aldeias vizinhas em auxílio 
dos sitiados, os quais, urna vez rendidos, sao chacinad?s ou 
escravizados. Urna vez tiradas dos Tamoio cercados qua1squer 
possibilidades de defesa, estes também sao chacinados ou 
.escravizados. Diante disto, toda a popula<;ao indígena daque.la 
regiao foge precipitadamente para o interior, sem cons~?u1r, 
mesmo assim, escapar da violencia lusitana. Destes fug1t1vos, 
dois mil foram assassinados e quatro mil transformados em 
escravos. 

. 1 
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CAPITULO 111 

A CATEQUESE JESUlTICA 

. ~ 
Como bem assinala Werneck Sodré, a primeira contradic;ao 

verificada no seio da sociedade brasileira foi aquela que opós 
o colono ao padre missionário da Companhia de Jesus. O pri
meiro neces'Sitando da mao-de-obra indígena como condic;ao 
para expansao económica, e o segundo querendo retirar o selví
cola do alcance dos colonizadores e mante-lo em seus aldea
mentos, os quais nao deixavam também de ser unidades eco
nómicas. Esta situac;ao foi geradora de urna série de antago
nismos repetidos durante todo o período colonial . 1 

Entretanto, se ao nível interno da colonia se estabelecia 
esta contradi<;ao, ao nível da política colonialista a Coroa Por
tuguesa dava amplo apoio ao trabalho religioso, pois sabia ser 
este urna das bases fundamentais de qualquer expansao colo
nial. Daí porque, embora hostilizados na América, os padres 
catequistas sempre tiveram amplo apoio do Reino. 

Os jesuítas nao foram os únicos catequizadores mas, na 
verdade, chegou-se a confundir catequese com eles. Foram os 
que efetivamente assumiram a quase totalidade do trabalho ca
tequético e educacional no Brasil dos primeiros tempos, sofren
do por isto mais diretamente as conseqüencias deste antago-
nismo. · 

A Companhia de jesus, fundada alguns anos antes por lná
cio de Loyola, já exercia forte influencia nao só junto ao Papado 
como ·também as monarquias ibéricas. Daí a participa~ao ativa 
desta Ordem religiosa na expansao ultramarina de Espanha e 
Portugal. Nao era nada de novo o fato da religiao desempenhar 
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um papel de linha auxiliar do colonialismo, efetuando no cam
po espiritual e cultural o domínio .exercido pelos governos nos 
terrenos político e económico. 

Com os elementos da administra<;ao colonial vieram os pri
meiros sacerdotes as áreas portuguesas e espanholas na América. 
As tropas, os colonos e os padres constituíam o tripé sobre o 
qual se assentava o colonialismo luso-espanhol. 

A forr;a da Companhia de Jesus na Europa cresceu rapida
mente dado a seu poderio económico favorecido pelas ~oa
<;6es do Poder Público, de part!culares e dos impost~s dest1~~
dos a manuten(,;ao do clero, alem da nunca desmentida habil1-
dade no trato das quest6es palacianas. 

Os atritos entre padres e colonos no Brasil surgiram cedo, 
poii; ambos disputavam o indígena. Estes escravizavam o índio 
em suas lavouras e engenhos, aqueles queriam-nos em seus al
deamentos para converte-los "e no aproveitamento de seus ser
vic;os, em último .lugar". 2 Em alguns lugares onde a concor
rencia dos colonos nao foi significativa, os aldeament~s s.e 

·constítuíram em entidades económicas expressivas. Em outros 
locais como em Sao Paulo, por exemplo, os portugueses impe
diram a transformar;ao dos aldeamentos em centros económicos 
importantes . 

Este choque de interesses nao se daria naquelas áreas do
minadas pelo capital comercial como a zona a~ucare!ra, pois 
nelas a mao-de-obra utilizada era a do escravo africano, e 
quanto a este tipo de servidao os padres nao cotocavam obs
táculos, chegando mesmo a se utilizarem dela. Entretanto, nas 
áreas de menor potencialidade económica e pouca rentabilida
de excluídas do tráfico negreiro, o recurso utilizado foi a escra
vidao do selvícola. Nestas áreas os antagonismos entre colonos 
e jesuítas seriam bastante agudos. Na verdade, os jesuítas nunca 
foram contra a escravidao em si, aconselhando inclusive a in
tensificac;ao do tráfico negreiro como forma de evitar a escra
vidao indígena. Segundo Werneck Sodré, a protec;ao ~o índio 
era na verdade urna disputa de ·mao-de-obra levada as últimas 
conseqüencias . ª A oposic;ao dos colonos, por outro lado, nao 
era em relac;ao a catequese, pois esta, em última análise, era 
útil aos objetivos colonizadores, mas sim a utilizac;ao do índio 
como mao-de-obra pelo missionário e a ar;ao deste subtraindo 
o nativo a utilizac;ao pelos portugueses. 

A catequese, quisessem ou nao os jesuítas, ". · .. era o pre
lúdio da submissao da rar;a inferior. Após o homem· do Evan
gelho, com ele muitas vezes aparecia o soldado, e em seguida, 
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0 colono traficante. O episódio da conversao tinha por desfecho 
a fazenda . agr.ícola, o engenho, a servidao doméstica. Mais tar
de foram os missionários a barreira que impediu a completa 
destruic;ao dos indígenas; assim como eles, os que sempre advo..; 
garam a substituic;ao pelo negro da Africa. E deste modo con
tribuíram para o aumento das receitas da Coroa, em Sao Tomé, 
Cabo Verde e Angola, · lugares cuja maior renda era o imposto 
sobre escravos embarcados, quatro mil réis por cabec;a, entre 
a cobranc;a, na forma usual, a contratadores". 4 Esta é a explica
c;ao de certas medidas da Coroa lusa tentando limitar ao máximo 
a escravidao indígena, pois ela significava urna concorrencia ao 
tráficó" negreiro, atividade significativa como fonte de receita. . . 

A revolta dos colonos fundamentava-se exclusivamente no 
fato de os .·padres mantidos pelo dízimo pago por eles impedi
rem a utili:z;a~ao da única mao-de-obra acessível aqueles setores 
mais débeis da economia colonial. Este conflito em alguns luga
res chegou a situac;6es extremas, como a expulsao dos missioná
ri'Os. pelos moradores de Sao Paufo e as revoltas do Maranhao, 
também hostis a presenr;a ~ dos jesuítas naque la Capitania. 

' 

As Miss6es jesuíticas chegaram a se transformar em enti-
dades produtoras importantes em lugares onde nao sofreram 
hosti lidades, especialmente de parte dos bandeirantes. lsto ocor
reu na denominada Província do Paraguai, a qual incluía a zona 
ocidental do rio Uruguai e um vasto território do Oeste e do 
Sul Brasileiro, onde durante mais de um século a Companhia 
de Jesus póde desenvolver a mais bem sucedida experiencia 
colonizadora realizada na América. 

A ac;ao .catequética e educacional dos jesuítas continua a ser 
discutida entre os estudiosos sem haver uniformidade. de opi'." 
r.i6es. Enquanto alguns a julgam positiva e extraordinária, outros 
a apontam como urna das causas principais da destribalizac;ao e 
desintegrac;ao da cultura indígena. Sérgio Buarque de Holanda, 
para ficarmos apenas numa das mais acreditadas autoridades 
da historiografia brasileira, considera a ac;ao dos jesuítas tao des
trutiva quanto a dos bandeirantes escravagistas. Este historiado
res julgam que, ao impor valores culturais do Cristianismo, os 
jesuítas estavam desestruturando as instituic;6es tribais como a 
influencia conservantista dos caciques, pajés e ve!hos, o xama
nismo, a antropofagia ritual, a poliginia etc. lnculcavam nas .cri
anr;ás dúvidas sobre a correc;ao das opini6es dos pais e das 
tradic;6es tribais, e, finalmente, solapavam as formas organizadas 
das tribos, aglomerando os índios em aldeias, ocasionando a es
cassez e desequilíbrios nas relac;6es entre os sexos e entre o 
homem e a natureza. 11 
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Os primeiros seis jesuítas chegaram ao Brasil com a esqua
dra de Tomé de Souza, em 1549, chefiados por Manuel da Nó
brega. Após trabalharem na construc;ao de Salvador, onde ins
talaram um colégio, os padres foram se distribuindo pelas de
mais Capitanias. 

Estes primeiros tempos foram bastante difíceis para os pa
dres. A absoluta falta de máo-de-obra, especializada ou nao, os 
forc;ou a se tornarem mestres de todos os oficios, inclusive de
senvolvendo a agricultura, aclimatando plantas como a vinha, 
o trigo e muitas frutas européias. Também a criac;ao de gado 
teve nos jesuítas os pioneiros, especialmente na regiáo sul do 
país. Fizeram-se arquitetos, construtores e artistas, construindo 
capelas, colégios e obras de arte as mais variadas. As circuns
tancias os levaram também a produc;áo de utensílios de cerami
ca, sapatos e outros objetos de uso diário. Foram ainda barbeiros 
e médicos, quando difundiram o uso de plantas medicinais na
tivas, já conhecidas dos selvícolas. 

Durante aproximadamente dois séculas a educac;ao no Bra
sil foi exercida quase exclusivamente pelos padres da Compa
nhia de Jesus. Além dos ofícios e ensinamentos religiosos eles 
estenderam sua atuac;ao em duas direc;oes: 1) escalas de ler, 
escrever e contar, onde reuniam as crianc;as indígenas e filhos 
de colonos; 2) colégios onde formavam os quadros da admi
nistrac;ao colonial e da própria Companhia . 6 

A política missionária praticamente se resumia a dois pon
tos: os aldeamentos e a liberdade dos nativos. As aldeias con
sistiam geralmente em um núcleo catequético no quar os índios 
viviam sob a tutela ·mais ou menos completa dos padres, con
servando, porém, a maioria de seus costumes. Este método ob
jetivava evitar os contatos freqüentes entre índios e brancos, e os 
choques culturais daí resultantes, sempre desfavoráveis a co
munidade indígena. Além disto, a organizac;ao de aldeias aten
dia aos objetivos da Coroa portuguesa de impedir as incursoes 
estrangeiras a costa brasileira. A Juta contra os franceses e 
holandeses, para citar apenas dois exemplos, provaram a impor
tancia dos nativos aldeados na defesa do território. 

Tao lego chegaram ao Brasil, os missionários solicitaram ao 
governador a liberdade dos índios presos sem razao. Somente 
muito mais tarde, em 1570, os jesuítas conseguiram que D. Se
bastiáo proibisse a servidáo dos selvícolas, com excec;áo da
queles capturados em guerra "justa", ressalva utilizada pelos 
colonos para continuarem . apresando nativos pois era muito 
fácil provocá-los a fim de justificar urna guerra escravagista. 
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A empresa missionária tentava aplicar urna educac;ao chama
da "civilizatória", segundo os padroes da época. Aos poucos 
foram estruturando os cursos em colégios, abandonando a liber
dade inicial, mas continuando a utilizar além das capelas e 
escolas o contato direto com a populac;ao nas vilas brancas ou 
nos povos indígenas. Este trabalho educativo junto as popu
lac;oes era feito princrpalmente através da arte cenica, quando 
recreavam, educavam e catequizavam, interpretando autos, diá
logos, comédias e dramas. Divulgavam, assim, a fé, a morar e a 
cultura lusitana, lan~ando os fundamentos para o colonialismo 
ibérico num trabalho cuja importancia política nao era · perce
bida pelo colono imediatista, o qual via no jesuíta um adver-

, . 
sano. 

Pode-se criticar os jesuítas de muitas falhas, menos· de in
competencia na busca de seus objetivos. Procurando urna co
munica~ao mais direta e eficiente com os gentios, estudaram 
e assimilaram sua língua, publicando gramáticas, vocabulários · 
catecismos em língua tupi-guarani. 

Organiza~ao rígida, auloridade impositiva e obediencia ca
racterizavam o sistema educacional-e o próprio espírito da Com
panhia. lsto se refletia em todas as suas atividades, inclusive em 
seu trabalho de doutrina~ao junto as classes dirigentes. Entre 
estas a educa~ao inaciana assumia urna feic;áo aristocrática, com 
base nas chamadas humanidades clássicas, extrema uniformida
de intelectual, dogmatismo e abstra~ao, sem qualquer vinculac;áo 
com a realidade onde estava inserida. Métodos autoritários, 
rígidos e conservadores orientavam este tipo de prática pedagó
gica. Ao indivíduo cabia apenas adaptar sua mente a urna cul
tura já feita e importada, consideráda ideal. 

f: interessante notar: que entre as popula~oes indígenas a 
educa~ao jesuítica ass.umru características peculiares. A integra
c;ao. dos missionários junto ao fndio levá-los-ia a reformular na 
prática muitos dos preceitos pedagógicos da Ordem, adaptan
do-os as características do nativo, respeitando sua Hngua e 
mesmo certas crenc;as. lsto estabeleceria urna contradi~áo entre 
o comportamento político do padre radicado nos principais cen
tros colonizadores, totalmente a servi~o destes, e o dos mis
sionários comprometidos · com o índio sempre procurando de
fende-lo da rapacidade européia. Nao podemos também igno
rar que, apesar dos equívocos cometidos, os missionários eram 
movidos por honestos propósitos e seu jugo sobre o selvícola 
era extremamente mais suave que o exercido pelo colonizador. 
Se por um lado foram fatores de violentac;ao cultural e destriba-
1 izac;áo, por outro os padres foram o anteparo entre o indio e a 
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cobic;a devastadora do colono. Possivelmente sem a .. pro.tec;ao 
do jesuíta, ·inclusive através de sua forc;a política junto a Corte 
Portuguesa, o genocídio praticado. contra o nativo teria sido 
incontrolável. . , 1 • 

Por estas raz6es as ambigüidades da atuac;?o inaciana só 
podem ser entendidas nao a partir de um julgamento moral, 
mas da análise da situac;ao histórica dentro da qual esta atuac;ao 
foi desenvolvida. A Companhia de Jesus, como instituic;ao, 
possuía relac;oes e comprometimentos aqui na América e na Eu
ropa que limitavam e tornavam contraditória sua prática. f: ver
dade igualmente que a alta hierarquia da Ordem na Europa as
sumia urna pbsic;ao muito mais firme e definida a favor do índio 
e dos missionários que a Província jesuítica do Brasil, bastante 
comprometida com as autoridades colonizadoras. Este é um 
fato que repetir-se-ia em diversos outros momentos da história: 
a maior identificac;ao de propósitos entre a dire~G geral da 
Companhia e os missionários do que entre estes e a hierarquía 
inaciana no Brasil, vacilante entre os objetivos evangelizadores 
e os cornprometimentos políticos com a situ~c;ao dominante. 

As ambigüidades da hierarquia jesuítica tornavam-se flagran
tes em sua atitude ante a escravidao africana. O empenho da 
Companhia pela liberdade dos aborígines contrastava ·com sua 
atitude fre~te ao negro cativo. Os mesmos princípios de cari
dade que defendiam em favor do indígena nao eram invocados 
em protec;ao do africano. Justificavam esta atitude argumentan
do qu.e o n~gro traficado para cá como escravo já o era na 
África, mas o índio, ao contrário, sempre fora livre e se confiara 
a el es agora. 

Alguns autores justificam a atitude dos jesuítas afirmando 
que "ao tirarem a mao-de-obra escrava indígena dos colonos, 
viram-se impossibilitados de lhes arrancar também a africana. 
Se tentassem libertar os negros, levariam os proprietários a ruí~ 
na e ao desespero, com a conseqüente destruic;ao da Compa
nhia" . 7 Natu~almente, esta é urna opiniao bastante discutível. 

De qualquer forma, independentemente do ju1gamento que 
se fac;a sobre sua atuac;ao, é incontestável a grandiosidade do 
esforc;o ·{eito pelos seguidores de Loyola no Brasil, agindo nas 
diversas latitudes deste imenso território, parecendo ser cen
tenas quar:-do na realidade sempr:e foram em número muito 

' reduzido. 
Muito mais surpreendente tornam-se os resultados alcan

c;ados pelos missionários quando se tem em mente que ao aqui 
chegarem haviam se passado apenas 15 anos desde a fundac;ao 
da Ordem, por lnácio de loyola. 
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CAPITULO IV 

A UNIAO IBi=RICA E O fNDIO NO BRASIL 

Em 1580, apoiado por parte da nobreza lusa tem.erosa do 
avanc;o da burguesia e invocando direitos dinásticos, Felipe 11, 
da Espanha, invade Portugal unificando as duas Corcas. 

Se, em termos políticos e económicos este fato nao trouxe 
grandes alterar;óes para o Brasil, por outro lado ele cria condi
r;óes favoráveis ao expansionismo portugues em direc;ao ao· 
Centro-Oeste. Urna vez que Portugal e Espanha constituíam uma 
única na<;ao nao havia mais razóes para a existencia do Tra
tado de Tordesilhas ou de obstáculos a penetrac;ao lusa para o 
interior brasileiro. 

Desta forma, bandeirantes e aventureiros vao desbravar as 
terras até entao virgens, alcanc;ando tribos e nac;oes ainda des
conhecidas. Ao se dar a restaurac;ao portuguesa em 1640, Por
tugal já havia assentado raízes nas terras até entao pertencentes 
a Espanha, nao havendo condic;óes para sua recuperar;ao pelos 
espanhóis. 

O Governador Pedro Botelho, em 1595 encarrega Pero Coe
lho de conquistar e colonizar a Regiao Norte do Brasil. Foi com
posta urna expedic;ao de 1600 homens, dos quais 800 eram 
índios. Dividiram-se em dois grupos, um seguindo por mar e 
outro sub indo por terra até o Ceará. Ali a expedic;ao engrossaria 
suas fileiras com a incorporac;ao de mais índios aliados. Os Taba
jaré, aliados aos franceses, opuseram forte resistencia ao avanc;o 
da expedic;ao, chefiados pelo cacique Juripari. Após meses de 
lutas, quando os portugueses perderam tres fortes e mais de 30, 
aldeias, estes desistem de seus objetivos e se retiram da regiao. 
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Pero Coel~o- nao desistiría ?e, seu intento e, procurando 
me!h~re~ ~ond1c;oes para concret1za-lo, instala-se· em Jaguaribe, 
na JUr1sd1c;~o d~ Pernam~uco, oportunidade em que vende como 
escravos nao so os !apu1a presos durante a Juta, como também· 
aqueles que lhe hav1am servido na investida contra o Norte. Sob 
? a_mparo .c?mplacente· da lei que p.ermitia a escravizac;ao dos 
1nd1os apris1ona~os em "guerras justas", os portugueses exer
ciam .º escravag1smo indiscriminado, realizando sob este rótulo 
urna 1mplacável cac;ada humana. 

Os abu~o~ foram d~ tal m~nta qu~ Felipe 11, preocupado 
com os pr~Juizos .que !sto tr?z~a ª.º !rafico negreiro, revogou 
todas as le1s relativas a serv1dao . 1nd1gena, subordinando-a a 
urna necessária autorizac;ao real. 1 

TAPUJA E AIMORÉ 

. Acredita-~e qu~ os ~o.vo~ conhecidos por Tapuia, nome da
do pelos Tupi ~s tn~os 1n1~1gas (do tupi: ta'pii), sejam os mais 
antrgos do Brasil, po1s seguñd~ tradic;óes eram eles os senhores 
de toda a costa b~asileir~ até serem rechac;ados pelos Tupi numa 
grande guerra a1nda viva na mernória dos mais idosos, por 
ocas1ao da descoberta. 

Os portugueses ·mantinham intercambio com eles através 
da compra de prisioneiros os quais eram transformados em es
cravos. 

Seus mitos refletiam suas contradic;óes com o invasor bran
C?, acredit?n~o que um dia o mundo se poria de baixo para 
cima e. os ,1nd1os to~nar-s~-iam os ~enhores dos brancos. Quan
do os Jesuitas Francisco Pinto e Lu1z Figueira tentaram aldeá-los 
com auxílio de índios catequizados, nao encontrararn qualquer 
r~ceptividade, tendo de desistir. Entretanto, os Tapuia já tinham 
t1do contatos com missionários católicos, certamente Francis
c~nos,. ~endo assimilado de forma própria a cren~a na encarna
<;ao d1v1na. lsto lhes parecia um favor de Deus aos brancos e 
acreditavam que para salvar os índios Deus voltaria a se enc~r
nar, desta vez numa virgem, e entáo, voluntariamente se fariam 
batizar. · 

Enquanto isto os Aimoré resistiam bravamente na Bahia, e 
~edro Botelho resolveu submete-los com auxílio de tropas po
!1guar~s .sob a chefia de Diogo Nunes. Antes de Nunes chegar 
a Bah1a Já o Governo Geral havia estabelecido urna trégua com 
os Ai~oré mediante a promessa de os mesmos poderem voltar 
tra~qu1lamente: as suas tribos. Os jesuítas, tarnbém nesta opor
tunidad e, serv1ram de mediadores entre as partes. Mais urna 
vez as promessas portuguesas nao foram cumpridas e os Aimo-
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ré urna vez desarmados e desarticulados, foram submetidos a 
u~ regime de escravidao ou semi-escravid~o. ~pelaram entao 
aos jesuítas que os havian1 exposto a esta s1t~ac;ao. Estes, tem~
rosos de que o governo interpretasse sua ac;ao co!'"º. contrána 
aos interesses da Coroa, pref.eriram convencer aos 1nd1os a per
manecerem aldeados nas proximidades de Salvador. 

Os Aimoré do Sul reagiram atacando e tomando várias, <::a
pitanias do Sul, expulsando ou matando colonos. Após varias 
investidas os Aimoré tornavam-se novamente senhores do Sul, 
acabando' com as propriedades portuguesas e al~eias organiza
das pelos religiosos. A própria Capital da ~olón1a c~mec;av~ a 
temer pela sua sobrevivencia ante a ampl1tude do avanc;o in-
dígena. A • 

Ao sul de Salvador um rico portugues, Alvaro Rodrigues, 
conseouia resistir aos Aimoré nos limites de sua propriedade. 
Este c~lono acabou estabelecendo urna paz duradoura entre ele 
e os nativos, conseguindo que muitos inclusive o auxiliassem 
nos servic;os da fazenda. Com auxílio do Governo, Alvaro Ro
drigues fundou urna aldeia na ilha !taparica, cuja orientac;~o 
fica a cargo dos padres da Companh1a de Jesus. Logo depo1s, 
porém, surge urna epidemia no local matando muitos morado-
res e comprometendo o exito da experiencia. · 

Nesta mesma época o inadano Domingos Rodrigues dispos
se a promover a amizade entre os Aimoré de llhéus e os mora
dores da Bahía. Aprendeu a talar a língua dos índios e por 
meios de hábeis expedientes, como presentes e instrumentos de 
ferro, conseguiu a confianc;a dos mesmos. Estabeleceu-se daí 
em diante um grande relacio:iamento entre os colonizadores e 
os primitivos habitantes, desaparecendo a ameac;a de ataques 
as povoac;oes portuguesas. Ao contrário, os indios passaram a 
auxiliar na defesa da costa contra as incursoes estrangeiras e 
mesmo no trabalho diário. Em 1600, apesar de meio século de 
atuac;ao missionária, todas as tribos ao longo da costa já esta
vam "civilizadas" ou desaparecidas ante o avanc;o incontrolável 
do ·portugues . 2 

Os senhores de terras consumiam rapidamente as presas 
de guerra adquiridas como escravos pois estes nao resistiam 
muito tempo as condic;oes de trabalho, de tal forma que apenas 
as tribos próximas nao eram suficientes para o forneciménto de 
cativos. Desta maneira a busca do indio torna-se ·mais difícil 
pois este migra para o interior procurando escapar do cativeiro. 

O portugues utilizava-se de vários expedientes para atingir 
seus objetivos, aproveitando-se principalmente da ingenuidade 
do nativo. Um dos mais utilizados era o incitamento de guerras 
entre .tribos para com isto livrar-se daquelas mais refratárias ao 
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dominio luso e ainda comprar os prisioneiros como escravos. 
Tal foi o caso da guerra movida pelos Tupinambá contra os Ai
moré da ilha de ltaparica, por volta de 1600. 

A catequese, embora involuntariamente, era também um 
instrumento útil ao apresamento. O índio aldeado, além de mais 
valorizado como mao:-de-obra por já conhecer vários ofícios, 
tornava-se presa fácil reunido em aldeias sem condi~oes de 
defesa. 

FRANCESES NO MARANHÁO 

Em 8 de junho de 1612 urna expedic;áo francesa, onde se 
destacavam os nobres Charles Des Veaux, Daniel de La Touéhe 
e um grupo de capuchinhos, aportou na costa do Maranhao. 
O primeiro já estivera anteriormente naquele local integrando
se com seus companheiros aos hábitos indígenas, chegando a 
dirigí-los em lutas importantes contra tribos inimigas. Estes feí
tos o tornaram respeitado entre os Tupinambá que o chamavam 
de Ytagiba, isto é, brac;o Q~ ferro . 

Preparado o terreno entre os índios, Des Veaux volta a Euro
pa e consegue o apoio do soberano Henrique IV para o estabe
lecimento de urna colonia no Maranhao. O aventureiro frances 
vem entao mais urna vez ao Brasil acompanhado de Daniel de 
La Touche, o qual depois de explorar a regiao retorna para a 
Europa confirmando as informac;oes de Des Veaux e convidando 
a Franc;ois de Rasilly para participar da empresa. 

Os franceses tiveram ainda mais facilitada sua tarefa pois 
ainda estava viva .entre os Tupinambá a lembran<;a das atroci
dades cometidas pelo portugues Pero Coelho contra eles. 8 

Urna das táticas fundamentais para a sobrevivencia da co
lón ia francesa era o incitamento do indígena contra o lusitano, 
pois baseados em sua própria forc;a tornava-se difícil a sobre
vivencia. Em pouco tempo já haviam conseguido que alguns 
caciques hasteassem a bandeira francesa ao lado da cruz im
plantada pelos capuchinhos que tinham penetrado para o inte
rior. Ao contrário do portugues, o frances nunca procurava 
impor-se pela forc;a, mesmo porque nao tinha condic;oes para 
isto, procurando antes conquistar a amizade do selvagem e, con
seqüentemente, seu apoi.o. 

Ocupava o Governo Geral do Brasil~ Gaspar de Souza, o 
qual recebe determinac;oes da Corte Espanhola no sentido de 
investigar as informac;oes de Martin Soares sobre a ocupac;ao 
francesa no Maranhao. 

Os ibéricos sabiam serem os indígenas os piores adversá
rios para a reconquista daquela regiao pois para dirigirem-se 
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até lá teriam de passar por território de várias tribos inimigas. 
Os Tupinambá das Serras lbiapaba, aliados QOS franceses, por 
sua vez temiam a alian<;a dos Turamambaz com os lusos pois 
aquele povo era seu tradicional inimigo. 

.. Na denominada Fran<;a Equinocial repetiram-se as mesmas 
d1f1culdades enfrentadas na frustrada tentativa do Rio de Janeiro. 
Os choques religiosos verificados na Europa refletiam nas co
lonias franc:_esas, cria~~o animosidades e problemas. No caso 
do Maranhao a dupl1c1dade de comando entre Daniel de La 
Touche e Fran<;ois de Rasilly criou algumas dificuldades para 
o desenvolvimento da colonia. Estas contradic;6es internas em
b~ra nao tenham sido determinantes para o fracasso da tentativa 
francesa acentuavam-se devido as próprias debi lidades do es
tabelecimento. Ante os problemas enfrentados, Rasilly, embora 
tivesse chegado ao Brasil apenas quatro meses antes (agosto de 
1612), resolve retornar a Metrópole objetivando conseguir maio
res r:c~rsos, o. que faz a 1.0 de dezembro. Para dar maior reper
cussao a sua v1agem na Corte, Rasilly fez-se acompanhar de um 

. grupo de sete índios, resultado este alcanc;ado pois foi recebido 
na_s portas de Paris por mais de cem capuchinhos em procissao e 
po~ urna multidao de curios?s. Foram recebidos pelo próprio 
Re1 e pela Regente, os qua1s foram saudados pelo índio lta
pucu em nome dos "Toupinamboults", que exoticamente ves
tidos por Rasilly deliciavam a curiosidade dos cortesaos. 4 Des
tes índios !res m?rreram logo depois de chegarem a Fran<;a, 
restando tres Tup1nambá e um dos chamados Tapuia os quais 
foram batizados na presen<;a de Luiz XIII e Maria de Médicis, 
recebendo nomes cristaos. ltapucu, Guarujó, Japuguai e Pira
baba transformaram-se, respectivamente, em Luís Maria, Luís 
Henrique, Luís de Sao Joao e Luís Francisco. A presen<;a exótica 
dos "selvagens" na Corte Francesa serviu muito bem aos obje
tivos de. Rasilly, ?espertando o_ entusiasmo de todos para com 
a tentativa colonial no Maranhao. O próprio Papa foi cientifi
cado do "extraordinário" feito realizado pelos capuchinhos, 
salvando do paganismo aqueles pobres selvagens e abrindo 
perspectivas para urna ampla cristianizac;ao dos demais. 

Convidados a apresentar suas dan<;as no Palácio da Rainha 
Margarida, contam as crónicas da época (manuscrito turinense, 
p_?r exemplo) que os selvícolas demonstraram especial predile
<;ao pelas damas da Corte, respondendo a urna senhora desejosa 
de saber o que mais lhes agradara na Fran<;a: "As mulheres." 
E a urna outra, que lhe perguntava se achava as mulheres do 
Brasil mais bonitas que as da Fran<;a, teria respondido: "Ainda 
náo podemos julgar. Só diremos a verdade quando pudermos 
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ver as daqui inteiramente nuas, assim como costumamos ver 
as de nossa terra." 5 Certamente a conversa terminou por aí. 

Finalmente, depois de urna longa demora, trasladou-se o 
primeiro grupo de socorro a periclitante colonia francesa, trans.;. 
portado no na~io R~ente, permanecendo Rasilly na Fran<;a ten
tando conseguir ma1ores refor<;os. A situa<;ao da Fran91 Equino
cial náo era das mais tranqüilas pois a 1.º de julho de 1613 o 
mameluco Jerónimo de Albuquerque saíra de Pernambuco cum
prindo determina~6es do Governador Geral Gaspar de Souza 
no .sentido ~e rec:_onquistar ~ Maranhao. a: verdade que a pri
me1ra tentativa nao deu ·ma1ores resultados tendo se limitado 
Al~uquerque a fundar um pequeno fortim de pau-a-pique no 
Jencoacara (Buraco das Tartarugas), rota obrigatória das naus 
francesas rumo a Sao Luís. 

A segunda investida contra os . franceses teria ainda Albu:.. 
querque no comando e iniciaria a 22 de junho quando·uma pe
quena tropa segue para o Rio Grande do Norte . Ali, depois 
de reunir alguns refor<;os e, sobretudo, índios frecheiros, o ma
meluco brasileiro aguarda· a chegada de urna frota, a qual cons
tituía-se de dois navíos redondos, urna caravela e cinco cara'." 
vel6es. 

. Só a 26 de outubro a expedi<;ao luso-brasileira desembar
cou em Guaxemduba, defronte a aldeia de ltapari, chefiada pelo 
cacique Metarapua, conhecido como "índio Gregório" e bas
tante ligado aos franceses.· 

Logo na manhá seguinte receberam a visita de um grupo 
de índios, os quais, alegando parentesco com Albuquerque, fi
lho de índia, procuraram conquistar sua confian<;a e conseguir o 
máximo de informa~6es sobre as tropas invasoras. Efetivamente 
um deles parecia ser tio de Albuquerque, o qual, mesmo ante a 
desconfian~a generalizada dos demais portugueses, recusava-se 
a tratar os índios com hostilidade. O fato é que, apesar do pa
rentesco, os nativos nao deixavam de ver no mameluco um 
invasor a servi<;o de seus tradicionais inimigos, nao perdendo a 
oportunidade para conseguirem o máximo proveito com esta 
visita. Albuquerque inclusive permitiu que doze de seus fre
cheiros acompanhassem os visitantes de volta a tribo na espe
ran<;a de que sublevassem os demais contra os franceses. Estes 
doze, levados a ilha, disseram ao Senhor de La Revardiere tudo 
o que este queria saber sobre as posi~oes e número de comba:
tentes lusos. 

Achando-se em condi~oes favoráveis, os franceses tomaram 
a iniciativa e desembarcaram em terra firme, estabelecendo po
si<;6es na praia e intimando os luso-brasileiros a se renderem. 
Albuquerque e Diogo de Campo~ náo esperam para serem ata-
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cados e resolvem iniciar as hostilidades contra as posic;oes tran
cesas na praia. Os comandados de Daniel de La Touche, apesar 
do apoio de 1. 500 índios e alguns mamelucos, vao ser fragoro
samente batidos pela total falta de adaptac;ao as condic;oes em 
que se travou a luta em plena praia pois em sua quase totali
dade tratavam-se de elementos recém-chegados da Europa com 
o navio Regente. lnexplicavelmente, Albuquerque e os de
mais chefes portugueses vao ser bastante brandos com os fran
ceses, provavelmente por implicac;oes da política européia, as
sinando com os mesmos urna trégua a 27 de novembo e, per
m itindo aos mesmos, que esperavam a qualquer momento a che
gada dos prometidos reforc;os da Europa, a permanencia no 
local. As autoridades portuguesas vao desautorizar a cessac;ao 
de hostilidades contra a Franc;a Equinocial, e depois de remete
rem vários reforc;os que permitirao a conquista de várias posi
c;oes estratégicas, inclusive aquetas que impediam as comuni
cac;6es dos invasores com as tribos aliadas, forc;am Daniel de 
La Touche a rendic;ao incondicional. 

• Dominados e expulsos os franceses do Maranhao, nos 
idos de 1615, Alexandre Moura, o comandante portugues que 
assumira a direc;ao geral da última etapa da luta, determina a 
Francisco Caldeira e Jerónimo de Albuquerque a explorac;ao das 
ilhas onde desemboca "o grande rio das Amazonas". Sa
biam os portugueses por informac;oes dos nativos que próximo a 
desembocadura do Amazonas haviam se fixado ingleses e holan
deses. Nao os encontraram, mas foram surpreendidos pela ani
mosidade dos Tupinambá do Pará e dos Caeté, senda os pri
meiros, em sua maioria, descendentes de tribos anteriormente 
hostilizadas pelos portugueses. Num dos ataques, nada menos 
de trinta portugueses caíram nas maos dos índios, sendo todos 
sacrificados. A isto os portugueses, como habitualmente fa
ziam, responderam com massacres indiscriminados afugentando 
todas as tribos para regi6es situadas mais para o interior. 

A GUERRA DO Ac;OCAR 

O comércio do ac;úcar oriundo do Brasil representava urna 
parcela expressiva da economia holandesa, o que tornava a re
giao ac;ucareira do Brasil alvo do interesse batavo. Portugal e 
Holanda mantinham ativo comércio, até o estabelecimento da 
Uniao Ibérica, quando entao a Espanha tenta extinguir as rela
c;oes comerciais entre ambos os países. Entretanto, era pratica
mente impossível para Portugal sobreviver nestas condic;oes, pois 
levaría a ruína aos mercadores e a fome aos populares.ª Diante 
disto a Espanha é forc;ada a ceder, e a Trégua dos Doze Anos 
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(1609-21) vai permitir o prosseguimento do comércio luso-ho
landes. Expirada esta, o reinício da guerra entre Espanha e Ho
landa coloca em perigo o abastecimento de af;úcar para este 
país, fazendo com que os comerciantes empenhados neste co
mércio pressionem no sentido da conquista das regioes abas
tecedoras. 

Nestas lutas contra a invasao holandesa, tanto na primeira 
tentativa efetuada na Bahia como na segunda, em Pernambuco, 
além de mobilizar todas as classes coloniais, utilizou bastante o 
guerreiro indígena, principamente dado a característica nao 
convencional da guerra desenvolví da. "O choque, pois, que a 
concorrencia, levada ao extremo limite da luta armada, apre
senta nao é apenas entre duas estruturas diversas de comércio, 
mas entre o grupo comercial holandes e urna estrutura de produ
f;ao que nao estava em condic;oes de se adaptar as normas que 
lhe eram impostas e que sempre lhes resistiría, para Voltar ao 
quadro antigo que lhe convinha. Foi por isso que, nas lutas 
contra os holandeses, se encontraram reunidas todas as classes 
coloniais, trabalhando erri ~comum". 1 

Na primeira etapa da luta pela reconquista· de Salvador, o 
Bispo D. Marcos Teixeira utilizou-se largamente da luta de 
guerrilhas, para a qual mobilizou perto de mil e quinhentos 
índios aliados aos portugueses. Os refor<;os ho'andeses só che
gam a Bahia quando esta já fora retomada pelos lusombrasileiros, 
partindo entao rumo ao norte e ancorando na baía da Tradic,;ao, 
algumas léguas ao norte de Olinda. Aí estabeleceram alianf;a 
com os Potiguar, desejosos de se ligarem a alguém como for
ma de se protegerem contra a violencia lusitana e limitarem a 
expansao destes em detrimento de seu território tribal. 

Como D. Fradique de Toledo Osório já estivesse preparado 
para bloqueá-los na Bahia com sua esquadra espanhola, dirigiu
se também para Pernambuco onde desembarcou oitocentos ho
mens que se juntaram a mil portugueses e mil e quinhentos ín
dios, obriga:ido a armada holandesa a retirar-se em busca de 
outro local onde estabelecer-se, o que nao conseguiría. 

Os Potiguar que se haviam aliado aos. invasores sofreram 
represálias violentas, tarefa esta entregue aos Tabajaré, sob o 
comando de oficiais port~gueses. 

Com a restaurac;ao de Salvador, colocada sob o Governo 
de Francisco Coelho, inicia-se urna nova investida portuguesa 
contra as tribos de Belém. Sob o comando de Maciel. e contando 
com apoio de tribos aliadas sao realizados massacres indiscri
minados, ocorrendo num só dia a chacina de 20 caciques. Ma
nuel de Souza, novo capitao-mor do Pará, passa a dar grande 
incentivo a escravidao do nativo entendendo ser .esta urna con· 
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di~ao essencial para a sobrevivencia da colonia . Urna expedic;ao 
sob a chefia de Pedro Teixeira sobre o Amazonas, atingindo a 
aldeia dos Tupuyusu, e sabendo destes da existencia de urna po
pulosa nac;ao que vivia as margens do Tapajós, cujo nome ado
tavam. Tais tribos foram localizadas e embora nao se conhec;am 
detalhes deste fato aí devem ter ocorrido violencias inauditas 
pois o próprio governo paraense teve de proibir tais expedi
c;oes. 8 

Do saque feito em Olinda, em 1630, pela armada holandesa, 
sabe-se que os indígenas se aliaram ao invasor, o que para mui
tos valeu a liberdade, buscando o interior onde pudessem viver 
livres da tirania portuguesa. 

Como é mareante ao longo de toda a História do Brasil, o 
í.ndio nunca se enquadrou e tampouco correspondeu a vontade 
do colonizador. Sempre que pode, procurou Hbertar-se do tra
balho e da vida que lhe era imposta. 

Expulsa de sua cidade e de suas casas, a populac;ao pernam
bucana reorganizou-se tentando, por meio de guerrilhas e ata
ques de surpresa, reconquistar a cidade, tática esta aprendida 
com os indígenas. Muitas das emboscadas que, sob a orienta
<;ao do jesuíta Manuel de Morais, vinham debilitando a posic;ao 
do invasor eram realizadas exclusivamente por grupos de índios. 
Vale citar o trabalho de Felipe Camarao, nome cristao do caci
que carijó Poti, encarregado de impedir ao invasor a instalac;ao 
pe fortes na porc;ao norte de Olinda. Contudo os holandeses 
~esistiam bravamente a estes ataques de maneira que muito 
pouco era conseguido. 

Após renhidas lutas, portugueses e espanhóis puderam rea
ver Olinda. Em seguida os reforc;os foram enviados a Paraíba, 
onde os holandeses nao puderam resistir e, após 300 mortes 
em campo, levantaram acampamento. 

Agora o ataque holandes era dirigido contra o Rio Grande 
do Norte, onde os jesuítas tinham levantado um verdadeiro 
forte, tarvez o maior e melhor equipado da época. Os naturais 
de lá haviam sido desbaratados anteriormente por abalarem 
seriamente os planos portugueses em Pernambuco. Os jesuí
tas já haviam penetrado entre estas tribos organizando-as numa 
comunidade paramilitar de defesa da regiao, sendo este agru
pamento o responsável principal pela defesa contra o assédio 
estrangeiro. 

O centro das atividades holandesas era o Recife, enquanto 
espanhóis e portugueses deviam correr a costa em defesa dos 
numerosos portos que vinham sendo atacados, sofrendo perdas 
na maior parte deles. 
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Após muitas investidas a outros locais, nova armada holan
desa buscou assolar o comando jesuítico do Rio Grande do 
Norte . ~urna das pris,Oes daqu.ele forte jazia agrilhoado um 
velho cacique desde a epoca da 1nvasao da Bahia pelos batavos. 
Desta vez es~e forte. reduto portugues caiu nas maos do invasor. 
O vel~o cac1q~e, t1do .. como ~efém pelos portugueses pois as 
s.uas tnbos hav1am apo1a~~ o invasor no ataque a Salvador, foi 
liberado ~elos holandes~s Juntamente com todos quantos ali es
tavam ret1dos. Embora liberado pelo invasor, convenceu as suas 
t~ibos a permanecerem fiéis aos portugueses, o que lhes vale
na grandes .vantagens no futuro. Organizou nas suas tribos um 
c?r~o. de aliado~ com os quais serviu tao bem que mereceu na 
historia a menc;ao de defensor dos interesses da Coroa luso
espanhola. 9 

. Mas também os holandeses acharam aliados entre os natu
ra1s. a tal ponto de os portugueses sofrerem mais danos dos 
nativos. que os ffameng?s. t;Ja oportunidad e o capitao holandes, 
aprove1ta~do-se da an1mc:>s1dade dos Tapuia contra os portu
gueses, ahou-se com eles contra o inimigo comum. 

Existia mais para o interior do Rio Grande urna tribo cha
mada "os Jardim", considerada urna das mais ferozes da na~ao 
Tapuia. Quiseram os holandeses despertar também a ira deles 
contra os portugueses, tendo sido grande o número destes afu
gentados ou mortos pelos naturais que, sob o incentivo holandes, 
efetuavam· seus ataques . · 

H~bitavam ainda esta regiao duas nac;oes inimigas entre si 
as qua1s os holandeses procuravam cativar e atrair para o litoral. 
Sob o prete~to de co,nq~istr a Paraíba dos portugueses, o que 
agradava mu1tos aos 1nd1os, embora a intenc;;ao fosse assegurar 
a P?Sse da recente conquista do Rio Grande, os holandeses 
atra1ram os selvagens por meio de presentes, enviados através 
de. mensageiros tapuias. Com a esperanc;a de poderem recon
q,u1star e recuperar suas terras na faixa litoranea afluíram os sel
v1colas do Jandovi - local situado no interior da Paraíba -
até a costa, onde efetuaram terríveis represálias por antigos 
ataques sofridos. 

Havia na Capitania de Paraíba s.ete aldeias de índios den
tre as quais a maior era a · de Pinda-una com mais de mil ~ qui
nhentas p~ssoas. Em cada aldeia residia um capitao portugues 
que mant1nha o jugo do trabalho e distribuía severos castigos 
aos desertores . c;om a chegada dos holaf!deses, todos es tes fo
ram ~eclarados . llvres, sendo a grande maioria destes escravos, 
de ongem tapu1a, do Maranhao. O jesuíta Manoel ce Morais, 
que por muitos anos havia dirigido as aldeias da .Paraíba e Rio 
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Grande do Norte, desertou para o lado dos holandeses e tentou 
utilizar sua influencia nestas regioes em benefício dos mesmos. 

Pouca ajuda póde oferecer aos invasores, pois a maior par
te da populac;ao indígena estava foragida para o interior ou ha
via sido massacrada pelos ferozes Tapuia a servic;o dos portu
gueses. 

Enqua:ito a porc;ao Leste da Colonia mudava de senhores, 
o Maranhao ainda permanecia livre do domínio flam engo . Mais 
de duzentos ingleses fixaram-se na ilha de Tocujos onde, tao 
lago chegaram, receberam o apoio dos naturais paraenses sem
pre prontos a se entregarem a quem lhes oferecesse prote<;ao, 
certos de que nenhum jugo seria mais intolerável do que o por
tugues. 10 As demais tribos vizinhas, quando souberam do pacto 
realizado, vacilaram também elas na obediencia aos portugue
ses. Mas este pequeno grupo de ingleses ali instalados pouca 
seguranc;a podía oferecer aos índios, o que os fez temer a vin
ganc;a dos portugueses e holandeses, tanto que desistiram desta 
alianc;a. 

.... PEDRO TEIXEIRA EXPLORA O AMAZONAS 

Em 1637, Pedro Teixeira, na companhia de 70 soldados 
e 1 . 900 índios entre frecheiros, remadores e mulheres, embar
cou rumo a Quito, comboiando quarenta e duas canoas. Já na 
entrada do Amazonas, que representava um dos maiores obstá
culos para o exito da jornada, a grande maioria dos índios de
sertou. P€dro Teixeira, profundo co:ihecedor da língua tupi e 
das manias dos naturais, soube convencer a alguns a lhe per
manecer fiéis. 

Quando chegou as nascentes, próximo a Quito, 11 Pedro Tei
xeira desembarcou um pequeno exército de frecheiros e solda
dos para que aguardassem sua volta. Enquanto isso, as tr;bos 
de Poiamino revoltaram-se contra a presenc;a desta estranha 
comitiva fazendo o grupo de Teixeira responder com fogo e 
trucidando a maior parte daquela tribo. Foi esta urna das pri
·meiras vezes que o trabalho jesuítico se chocou com a feroci
dade do portugues. A maior nac;ao que ali vivía era a dos Omá
gua, a qual ocupava em numerosas tribos ambas as margens 
deste rio. na altura onde desemboca o afluente rio Negro. Pe
dro Teixeira explorou muitos afluentes do Amazonas, a tal pon
to de se afirmar que a Amazonia entrou para a História do 
Brasil a partir dele. Foi nesta oportunidade que o Brasil conhe
ceu o cultivo do milho. Trouxe também um mapa (certamente 
aproximativo) da bacia hidrográfica do Amazonas com indica
~ªº de locais onde devia existir ouro. Aliás, em nenhuma outra 
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regiao o índio era possuidor de tao grande quantidade de ouro 
quanto a tribo dos lnapuari, habitantes das margens do rio 
Pu rus. 
: No dia 12 de outubro de 1639, após dois anos de excursao, 

a expedic;ao guiada por Teixeira revoltou-se, pedindo pagamen
tos ou indenizac;ao com escravos, os quais facilmente se conse
guiria na desembocadura do Rio Branco. Porém os dois jesuítas 
que faziam parte da caravana opuseram-se a tal intento, e Pedro 
Teixeira coibiu a tentativa contornando a situac;ao unicamente 
através de sua habilidade. . 

Vinte léguas abaixo da desembocadura do ria Madeira, Pe
d~o Teixeira deparou. c?m urna grande ilha ocupada por urna 
tnbo que falava um 1d1oma semelhante ao portugues. Pesqui
sando entre eles a sua origem, descobriu que eram descendentes 
d,°~ Tupinambá de Pernambuco. Para ocupar este pOf"!tO estra
teg1co, a pequena tribo havia fugido de Recife migrando até o 
outro litoral da América do Sul, em direc;ao a Quito, onde 
encontrou O espanhol. J~mendo d€Stes brancas nao menos 
crueldades que dos portugueses, resolveram descer o Amazonas 
e se estabelecer já no baixo Amazonas. 

Nesta oportunidade Pedro Teixeira teria confirmado as es
tórias que se narravam em todo território sobre a existencia de 
urna nac;ao de mulheres na regiao Amazónica. Entre trinta e 
quarenta léguas abaixo desta aldeia de Tupinambá, existia urna 
tribo chamada Guacara, que seriam relacionados a nac;ao das 
Amazonas. Os homens desta última tribo, anualmente por volta 
da época dos ventos frescos, desciam até junto as Amazonas 
com o único fim de lhes dar prole, e na volta traziam meninos 
nascidos do encontro .do ano anterior. A versao dos aventureiros 
lusos nunca pode ser confirmada, o que certamente, compro
mete sua veracidad e. 

Na desembocadura do Tapajós, Pedro Te!xeira encontrou-se 
com a tribo do mesmo nome, cuja belicosidade os portugueses 
já conheciam. Existia ·perto dali um forte portugues que estava 
sob direc;ao de Bento 'Maciel, 12 filho do já conhecido Maciel, 
que anteriormente estava encarregado de perseguir e escravizar 
índios e agora, para desgrac;a destes, fora nomeado Gov-ernador 
do Pará. Bento Maciel e"stava planejando urna investida contra 
esta tribo, o que Pedro Teixeira, apesar de todos os rogos, -nao 
conseguiu impedir. A chacina foi total, e os que sobreviveram 
foram levados como-escravos até Sao Luiz. A conseqüencia dis
to foi a inimizade de todas as tribos vizinhas, a tal ponto de por
tugues algum poder permanecer nas proximidades. Duas expe
dif;oes foram estrac;alhadas na boca deste gr~n~e rio, e cem 
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anos mais tarde ainda se encontravam armas européias nas 
maos destes índios que as guardavam como troféus de vitória. 

Conforme já nos referimos, a escravidao no Brasil co!onial, 
desde o reinado de Felipe 11, havia sido proibida para os indí
genas. "As exce~oes permitidas pelas leis, autorizando o cati
veiro dos aprisionados nas ditas guerras justas, ou regateados 
que já se achassem condenados a morte, conduziam, freqüen
temente, a abusos e interpreta~6es for~adas, que implicavam 
na vigencia do regime da escravatura também dos naturais do 
país, além da que sofriam os africanos importados". 1 ª 

O índio foi desde cedo vítima destes abusos. Constatamos 
de um lado, a desmedida e inescrupulosa explora~ao do índio 
por parte dos colonos, bem como dos governantes, .e de outro 
lado, o trabalho e as medidas da Corte portuguesa e dos je
suítas, mormente do Pe. Antonio Vieira contra tais abusos. O 
Pe. Vieira assume o papel de líder de um movimento de preser
va~ao dos direitos indígenas, mas, como nao podía deixar de 
ser, encontra grandes dificuldades frente a ganancia de coloni-

. zadores e governantes, especialmente nas províncias do Ma
ranhao e Pará. 
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CAPITULO V 

A RESTAURACAO DO DOMINIO PORTUGUt:S 

. ~ 

Os Reis portugueses sempre mostraram certa simpatía pelo 
indígena, mesmo porque isto correspondía a seus interesses de 
incentivar o tráfico negreiro. Os colonos, no entanto, escravi
zavam tantos quanto conseguissem capturar ou quantos lhes 
fossem necessário ao trabalho .. Diversos decretos surgiram em 
defesa do índio, uns anteriores a domina~ao espanhola, outros 
contemporaneos a mesma, e vao continuar surgindo após a res
taura~ao portuguesa, ocorrida em 1640. Esta nova situa~ao nao 
vai trazer maiores altera~oes quer para o Brasil, quer para o 
indígena. 

Em. 1570 D. Sebastiao promulgou um decreto declarando 
que nenhum índio seria considerado escravo, salvo aqueles 
aprisionados em guerra aberta feita por ordem del-rei ou do 
seu governador. 

Urna segunda lei surgiu em 1587 confirmando o conteúdo 
da primeira: os índios que trabalham com os portugueses nao 
devem ser tidos como escravos, mas como homens livres, a 
cujo arbítrio fica trabalhar ou nao. · 

Em 1595, Felipe 11, Re_i da Espanha e Portugal, decretou que 
só seriam escravos os índios capturados em hostilidades por ele 
mesmo autorizadas . Dado aos constantes abusos ocorridos por 
duas vezes sucessívas, em 1605 e 1609, Felipe 111 proibiu, através 
de leis, a escravidao indígena em qualqut:;r que fosse a circuns
tancia. 

Mas estas determina~oes de Felipe 111 eram de caráter muito 
idealista para a realidade em que deveriam vigorar surgindo 
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logo forte oposi<;;ao. A escravidao estava por demais arraigada 
para extirpá-la de maneira tao brusca e rápida. 

Felipe 111 redigiu, em 1611, decreto permitindo novamente 
a escravidao de índios apresados em guerras, rebelioes ou insur
rei<;;oes, mas com a exigencia de controle do pessoal apresado e 
a espera de aprovar;;ao da guerra por Portugal. O decreto per
m itia também a compra de índios feitos escravos em guerra, 
por outra tribo. Dispunha a inda o decreto sobre a limita~ao 
do tempo da escravidao e sobre a liberdade dos índios reduzidos 
em aldeias, que ficavam sob a prote<;;ao das leis. 

Quando D. Joao IV sobe ao trono em Portugal, tenta salvar 
o índio no Pará e no Maranhao renovando as leis de Felipe 11. 
Mas os governadores Balthazar de Souza Pereira, do Maranhao 
e lnácio <!o Rego Barreto, do Pará, sofreram violenta oposir;;a¿ 
ao tentarem por em prática as determinac;oes de D. Joao. Os 
jesuítas foram considerados pelo povo como os mentores da 
medida, e por isso, o ódio do povo se dirigiu contra eles. Na 
ocasiao foi aprisionado o próprio Vieira que, remetido a Lisboa 

. em 1661, em companhia de alguns colegas do Pará, "já nao en
contrava apoio junto ao novo rei, D. Afonso VI, de que gozava 
junto a D . Joao IV, e da mao forte que lhe prestou o Gover
nador Vidal de Negreiros". 1 

Na Regencia de D. Pedro, em 1680, promulga-se outra lei 
proibindo a escraviza~ao de índios, aconselhando a introducao 
de escravos africanos pela Companhia do Comércio do Estado 
do Maranhao. Como falhasse esta nova medida, os maranhenses 
mais urna vez se revoltam contra os jesuítas, expulsando-os tran
sitoriamente. Já em 1686, sob o reinado de D. Pedro 11, foi ex.: 
pedido o Regimento das Miss6es do Maranhao e Pará, e dois 
anos depois um alvará regulamentava definitivamente a situa<;;ao 
dos índios. 

Principiou, portanto, no Maranhao e Pará, a contenda aberta 
entre jesuitas e portugueses colonizadores. É nesta época que 
chega ao Maranhao o Pe. Antonio Vieira, cuja influencia foi da 
niais alta expressao no que se refere ao trabalho com os índios 
e ao respeito aos mesmos. 

Vieira saiu de Portugal sem o querer. Muito amigo de D. 
Joao IV, se decidira a abandonar seu primeiro plano de vir ao 
Brasil como missionário. Mas por um mal-entendido vi u-se em 

, mar viajando para o Maranhao. 2 Considerou esta fatalidade, que 
era contra a sua vontade e a de D. Joao, como urna manifesta
c;ao da vontade divina, e por isso procurou assumir com toda 
dedica<;;ao o novo destino. Ao chegar no Maranhao, foi rece
bido com muita alegria e entusiasmo pelas pessoas que já co
nheciam seu prestígio de grande pregador. 
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_ Desde logo co~st~tou a situac;ao de injustic;a e de explora
c;ao desre~rada ~o 1nd1gena. C~nsiderava a explorac;ao do índio 
como .º pior .cr~me no Maranhao e no Pará incompatível com 
a conf1ssao cnstao do pavo e autoridades. Escreveu logo a Por
tugal pedindo mais missionários. Em sua carta relatou a D. 
Joao IV a lamentável situac;ao de abandono em que encontrara 
esta terr~ e. asse~urou-lh~ que ~esta maneira "tanto portugueses 
quanto 1nd1os t_r1lhavam o ,cam1n.ho do interno". Os portugue
s:s do Maranhao. e ~o Para .segu1~m a mesma política de opres
sao que nas cap1tan1as ma1s ant1gas já exterminara o · índio. 
Ata;avam os selvícolas c<:>~ a única finalidade de prende-los e 
fa~~-los. escravos e. se ~1z1a tratar-se de "guerra justa", cujos 
pns1one1ros pela le1 po.d1am ser escravizados. A compra de es
cravos também era mu1to explorada, urna vez permitida por lei 
~~ ~aso de tratar,:se ~e índios c~ptur~dos por out~os,. chamados 

1nd1os de corda . P1or era a s1tuac;ao daqueles 1nd1os que se 
su.bme~eram aos port~gueses colocando-se sob a protec;ao da 
le1 ~ v1vend~ em alde1as separadas. Southey diz que a servidao 
destes era p1or do que a dos escravos propriamente ditos. Houve 
ca.sos ~m que índios '~livres", isto é, aldeados sob a protec;ao da 
le1, ~e1xavam sua alde1a e se ofereciam a escravidao propriamen
te dita. ~ob;,rt Sout,hey descreve assim a condic;ao dos índios 
da~ alde1as: Aos miseros assim empregados, nenhum tempo se 
de1xava para provar a subsisten~ia de suas famílias, que se dei· 
xavam morrer de fome, tomando-se até as mulheres aos maridos 
e as maes aos filhos, p~ra distribuí-l~s pelos P?rtugueses, que 
ao gove~n~dor as requenam. Nas alde1as destes indios se punha 
por cap1tao algum de~almad<:>, !ndio ou mestic;o que fosse o 
rnstr~mento da opressao, oprimido ele também, e assim pros
segu1a a obra de extermínio." 3 A diferenc;a entre aqueles que 
eram aldeados sob a "protec;ao" oficial, e os cativos era apenas 
na forma de servidao. Enquanto estes últimos eram escravos 
de algum grande proprietário, aqueres podiam ser considerados 
escravos da Coroa. Os governadores nao tinham o menor cui
dado em sua preservac;ao e procuravam explorar ao máximo o 
lrabalho dos mesmos e assim enriquecer o máximo possível nos 
tres anos que lhes dura va o mandato. 

A LUTA DE VIEIRA 

Foi neste ambiente que Vieira viu-se repentinamente envol
vido. Homem de vasta cultura humanista, idéias abertas, cho
cou-se com a brutalidade de urna explorac;ao que provavelmente 
nunca imaginou existir. Num dos primeiros domingos em que 
se encontrava no Maranhao, pronunciou um sermao sobre a si-
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tuac;áo do índio, comovendo todos os ouvintes, inclusive os go
vernantes. O Governador Balthazar de Souza convoco u logo 
urna reuniao para que o Pe. Vieira expusesse formalmente seu 
plano de política indigenista. 

Mas em pouco tempo arrefeceu-se o animo despertado 
pelo sermao de Vieira, e os chefes políticos foram os primeiros 
que procuraram abafar as idéias do jesuíta. A ousadia do Capi
tao-Mor lnácio do Rego Barreto chegou a ponto de propor a 
Vieira a distribuic;ao da nac;ao índia chamada Poquiz que se 
mostrava disposta a doutrinac;ao e "protec;ao" da lei portuguesa. 
Os jesuítas poderiam ficar com os que qu isessem, e o resto re
partiriam entre os moradores. Vieira nao aceitou semelhante 
plano visto estar em flagrante contradic;ao com as determinac;oes 
recebidas de Portugal e com os princípios que o norteavam. O 
capitao-mor entao tramou seu plano sem a ajuda do jesuíta, e 
por diversas artimanhas do comandante da bandeira, conseguiu 
capturar cerca de mil índios da referida nac;ao. Frente a isto, 
Vieira indignou-se, indo queixar-se junto a Barreto. O único 
resultado conseguido foi sua dec;ilusao, constatando que nao 
seria possível prosseguir na catequese e civilizac;ao dos naturais 
enquanto a autoridade civil tivesse poder sobre eles Nem os 
poderes que Vieira trazia de Portugal, conferidos a ele por 
D. Joao, valiam-lhe qualquer coisa. As autoridades aqui sempre 
encontravam maneiras de desrespeitá-los sem que ele tivesse re
cursos para impedi-lo. 

Os jesuítas resolveram entao mandar Vieira a Portugal para 
expor ao Rei as iniqüidades aqui praticadas pelos oficiais. 

Ao final de prolongados estudos sobre a questao, promul
gou-se um decreto determinando que: todos os aldeamentos 
indígenas do Estado do Maranhao deverao ser postos sob a di
rec;ao dos jesuítas, e Vieira será o superior das missoes, caben
do-lhe dirigir todas as entradas no sertao, estabelecer os índios 
reduzidos nos lugares mais próprios que lhe parecessem; o 
capitao-mor de toda a bandeira de resgate deverá ser aprovado 
pelos jesuítas; os missionários terao voto no exame dos índios 
resgatados, que só poderao ser escravos por cinco anos, nao 
mais; os índios livres trabalharao nao mais que seis meses por 
ano para os portugueses. 

Com a chegada do novo Governador Vida! e com as · deter
m inac;oes da Corte portuguesa conseguidas por Vieira, a situa
~ao se apresentava mais promissora para os indígenas. As frau
des, no entanto, desde logo se fizeram presentes, entre elas 
como a de forc;ar os índios a se declararem condenados a morte 
e resgatados por capturadores. 
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Com o ªPº!º total ?~ Vidal, _os jesuítas foram conseguindo 
um .sempre ma1or do~1.n10 da s1tuac;ao. Vieira e seus compa
nhe1ros encontraram d1f1culdades de relacionamento com novas 
tribos indígenas por estar gravado nelas um profundo sentimen
to de aversao aos portugueses. 

. Os índios Nhengaiba, da ilha de Marajó, eram bastante com
bativos e o_s _Portugueses nao conseguiram senao malogro em 
suas exped1c;oes contra ·os mesmos. Vieira propós entrar em 
cont~t.o ~o.m eles tentando a sub.missao dos mesmos por meios 
conc1hatono~. Mandou men~age1ros com carta aberta d irigida 
a to?as as tnbos deste povo, 1n_fc:>rmando-as das novas condic;oes 
leg~1s e propon.do-lhes urna v1s1ta por ocasiao da qua! conver
s~nam e tentanam entender-se mais detalhadamente. Contra
riando as expectativas da maioria do povo, a resposta foi sur
p,re~ndente: " .. : quando vimos o papel do grao-padre, de quem 
Ja t1nhamos ouv1do falar, como por amor de nós e doutros da 
nossa pele se. expusera so?re as águas do mar profundo, obten
do~_nos do re1 todas as co1sas boas . . . ainda que no papel nada 
ma1s cof}lp~eendemos do que o que nos disseram nossos paren
~es _(os 1n,d1~s que le.varam a mensagem de Vieira), demos-lhe 
1nte~ro cred1to; e ban1ndo <:Jas mentes as injustic;as que tínhamos 
sofndo dos portugueses, v1emos aqui meter-nos nas suas maos 
e_ nas bocas ~os seus mosquetes, sabendo que entre os padres 
nao há um so que queria fazer mal." • 

Os ca~igues Nhengaiba, numa solene cerimónia, depuseram 
frente a V1e1ra as suas armas quando este foi a ilha. Este gesto 
espantou os portugueses que acompanharam os jesuítas, sen
tindo-se mais tranqüilos, pois temiam serem trucidados a qual
quer hora por urna traic;ao indígena . Mas a ilha toda havia se 
~ubmetido; muitas cruzes foram plantadas, e com isso os jesuítas 
1am ganhando sempre maior autoridade. 

Ao cabo de pouco tempo, sob o governo de Vida) e du
rante quase todo o tempo do governo de D. Pedro de Melo 

• , I 

os Je.surtas conseguiram fazer florescer as missoes indígenas. 
Exerc1am todo poder temporal sobre os índios acabando, por 
outro lado, com os constantes ataques aos portugueses. 

COLONOS X JESUfTAS 

Dentro de urna economia alicerc;ada no trabalho escravo 
a populac;ao via agravar-se dia após dia a sua situac;ao. Escra: 
vos quase nao havia mais, encarecendo enormemente os ainda 
disponíveis. A pobreza comec;ava a se alastrar. Entao, um gru
po de colonizadores resolveu tentar reunir as forc;as populares 
e públicas do Maranhao e do Pará para privar C?S jesuitas do 

63 



\ 

poder temporal sobre os índios. Alegou este grupo que famí
lias estavam a morrer de fome por falta de quem lhes cultivas
se os campos, encontrando-se mesmo sem vestidos próprios 
para vir a missa de Natal, e sem escravos que lhes remassem 
as canoas. Reivindicavam permissao para comprar escravos nos 
sertoes para minorar os sofrimentos do pavo. 

Vieira, no entanto, nao concordou com as propostas apre
sentadas, argumentando serem outras as causas dos problemas 
da popula~ao. . . , . 

Mas os colonos estavam descontentes, e o mot1m Jª hav1a 
come~ado. Como nao conseguisse subtrair o poder temporal 
dos jesuítas sobre os índios, o povo revoltou-se contra os pa
dres, exigindo a sua expulsao. Em pouco tem~o !oram todos 
presos, com exce~ao de dais que estavam em m1ssoes no A:ma
zonas, e enviados a Portugal, acompanhados por um enviado 
do povo para representá-lo nas análises que se fariam sobre o 
caso em Portugal~ 

A RESTAURA<;ÁO DOS JESUITAS 

A Corte luso-espanho!a, visando a contornar o conflito, no
meia um novo governador. 

Ao chegar em 1662, Rui Vaz de Sique~ra, o novo go~erna
dor no meado, o povo mostrava-se apreens1vo. Estavam ~1spos
tos os moradores a nao deixá-lo desembarcar caso v1essem 
com ele, de novo, os jesuítas. Mas estes nao vieram, e Si9ueira 
procurou nao se precipitar encaminhando com certo cuidado 
a solucao do problema. 

ApÓs muitas dificuldades, a maior delas a situa~ao do pró
prio ex-Governador Pedro de Melo, que continuava a interfe
rir nas questoes políticas, conseguiu ele mesmo tomar as ré
deas do governo. Por difícil que isso inicialmente pudesse p~
recer, ele conseguiu a restaura~ao dos jesuítas com a aprova~~o 
do pavo reunido em frente a lgreja. Em traca da restaura~ao 
dos jesuítas, era prometido aos colonos um eficiente abaste
cimento de escravos africanos e produtos essenciais aos colo
nos a cargo de urna Companhia Comercial Portuguesa, a qual 
teria o monopólio do comércio entre o Maranhao e a Europa. 
Ali também estava Pedro de Mela com alguns companheiros 
tentando incitar o povo a nao aceitar o regresso dos sacerdotes. 
Siqueira expulsa o ex-governador, e manda celebrar triunfalmen
te a restaura~ao dos jesuítas em tiros de espingarda e toque 
festivo dos sinos. Pedro Melo retirou-se junto aos franc~scanos 
seus amigos, e dali rumou para Portugal. O povo desculpou-se 
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acusando o ex-governador como · ·responsável de todas as tra
mas causadoras da desordem. 

O futuro, entretanto, mostraría que a questao nao fora to
talmente resolvida e que Pedro de Melo nao era a causa dos 
conflitos, mas simplesmente um produto destes. 

A restaurac;ao dos· jesuítas, no .entanto, era parcial. Só lhes 
eram permitidas as func;oes espirituais. O poder temporal so
bre os índios ficaria suspenso até que a Corte resolvesse este 
problema. 

Quando D. Afonso IV assumiu a Coroa portuguesa, na 
década de 60 do Século XVII, Vieira viu sua causa perder apoio. 
Foi estabelecida a escravatura, e os jesuítas privados oficial
mente do poder temporal sobre ·as selvícolas. 

A partí daí voltaram a acontecer os mais desmedidos abu
sos e crimes no que tange ao reladonamento índio-br,anco nos 
Estados do Maranhao e do Pará. Expedic;oes com fins de cac;ar · 
escravos eram realizadas, ao que os índios respondiam com 
violentas vinganc;as, e a e~tas se seguia a desforra portuguesa, 
.estabelecendo-se um círculo vicioso onde o nativo era o grande 
sacrificado. · 

Esta situar;ao ocasionou disputas entre os representantes do 
povo e os governadores. Quem mais sofria eram os índios al
deados que, sem o controle dos jesuítas, a merce dos colonos, 
iam sen do explorados. 

Ao chegar o primeiro Bispo do Maranhao, D. Gregório dos 
Anjos, este encaminhou logo um relatório a Corte sobre a la
mentável situar;ao de abandono e desumanidade em que se 
encontravam as aldeias dos índios cristaos aldeados no tempo 
em que os· jesuítas exerciam o poder temporal sobre os índios. 
Em 1680 expediram-se novas leis em que a escravidao é nova
mente abolida, e um Regimento para as aldeias é ditado. 

A REVOLTA DE BECKMANN 

As novas determinar;oes eram extremamente impopulares. A. 
insatisfar;ao com leis sobre a escravidao juntou-se mais urna: a 
do monopólio comercial concedido aos mercadores de Lisboa, 
os quais nao cumpriam · os compromissos anteriormente assu
midos. 

Estes, além do monopólio sobre certos produtos básicos 
a colonia, haviam assumido o compromisso de suprir o Mara
nhao de escravos africanos, compensando desta forma, a proi
bir;ao de escravizar índios. Liderados por Beckmann, os colo
nos iniciam urna conspirar;ao com dais obj~tivos fundamentais: 
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abolir o monopólio comercial e expulsar os padres da Com
panhia de Jesus, responsáveis pela eliminar;ao do cativeiro 
indígena. 

A conspirar;ao ganhou terreno e acabou por expulsar no
vamente os jesuítas, sendo embarcados em dois navíos, dos 
quais um chegou em Pernambuco e ou~ro ve}o ~e volta por 
ter sido tomado por piratas. Ficaram entao os 1nac1anos presos 
no Maranhao, enquanto os revoltosos assumiam a dire<;ao do 
Estado. 

Gomes Freire foi encarregado em Portugal de vir ao Mara
nhao e Pará dominar a conspira<;ao, urna vez que o governa
dor_ do Estado nao o conseguia fazer sem auxílio da Corte. 
Chegando ao Maranhao, .em 1685, Gomes Freire foi aos pou
cos dominando a insurrei<;ao que já nao contava com o entu
siasmo inicial. Beckmann e os principais chefes foram presos, 
alguns degredados, outros supliciados . Ficava porém eviden
ciado o espírito reinante entre os colonos de manter a escravi
dao de qualquer forma, e acentua-se o espírito antijesuítico e 
mesmo anticlerical entre os primeiros brasileiros. 

_Mesmo entre os índios nao massacrados pelo elemento 
europeu, a mortalidade era assustadora. O índio nao suportava 
ser escravizado e muito menos aceitava a escravidao, como, 
nos provam casos em que "índios de corda", destinados a 
morte, preferiam esta a escravidao junto aos portugueses. Sen
tiam-se brutalizados em sua natureza de homens livres e nem 
mesmo possuíam resistencia física ao trabalho servil. Para agra
var esta situa<;ao seus ca<;adores trata.vam-no tao mal que era 
inevitável a morte de muitos. "Nas redu<;6es, onde nen huma 
violencia se fazia aos índios, nenhuma restri<;ao se lhes impu
nha, antes se fazia tudo quanto podia contribuir para o bem
estar dos novos colonos, era sempre grande a mortalidade nos 
primeiros meses; qual nao deveria ser esta, pois, quando a 
transi<;ao era para um estado de trabalho compulsório debaixo 
do azorrague de desagregados feitores. 5 
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CAPITULO VI 

A CIVILIZAQ.AO MISSIONEIRA DOS GUARANI 

O material humano com qu~ os jesuítas criar~m 3: ~ivili
za<;ao missioneira nao era fácil para trabalhar. Hav1am 1nume
ras tribos já introduzidas em vícios, desagregadas culturalmen~e 
pelo contato inter-racial e arredias a catequese. Os es~anh?1s 
procuravam escravizá-las ou e_ntao afugentá-las para,? anterior 
das matas, ao que respondiam com violentas represahas. 

O índio Tape guaranizado, elemento principal na organi
zac;ao dos Sete Povos, ainda dois séculos após seu contato 
inicial com os jesuítas em Gravataí, apresentava as mesmas ca
racterísticas típicas do estágio cultural em qu7 s~ encon~ray?m 
antes da chegada do europeu. Em seu comun1ta~1smo pnm1t1vo 
nao se adaptava facilmente ao trabalh? organ1za~o,. leva!1~º 
muitos analistas apressados a confund1rem sua 1nd1spos1<;ao 
para o esforc;o físico, pois a naturez~ lhes A d~u sempr~ o ne
cessário para o sustento, com pre?

1
u1c;a cron1c~. C:ont1~uav~m 

a ser as mesmas "crianr;as grandes que os pnme1ros 1esu1tas 
iencontraram na mataria selvagem, pois para. o europeu inte
grado numa sociedade co~pet.itiva, a simplicid~de pura. d? 
nativo se lhe assemelhava as at1tudes de urna cnanc;a. Ass1m1-
lando as características sociais do indígena, os jesuítas estabe
leceram um sistema de comunidades onde se respeitava aquilo 
que havia de mais fundamental ~a estrut~ra sócio-econo~ica 
do índio: a inexistencia da propnedade· pnvada e, consequen
temente, do espirito competitivo. O ,s~stema comunitário abra~
gia a lavoura, a indústria e a pecuana. Somen~e urna expen-
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encía que aliasse as características sociais da comunida?e . in.dí
gena com o conhecimento técnico da época, sob a d1sc1p!1na 
férrea dos jesuítas, poderia lograr o sucesso alcan<;ado efet1va
mente pelas Missoes. 

o ciclo da civilizac;ao missioneira desenvolveu-se por qua
tro gera<;oes consecutivas, num período ?e 1?9 _anos (10~?-
1768), numa área geográfica de quase me1~ mil~ao de qu1lo
metros quadrados, onde se encontrava a ma1s prospera e bem
estruturada sociedade existente na América. Em época em 
que as cidades coloniais nao passavam de casarios desord~na
dos as cidades missioneiras apresentavam ruas tra<;adas s1me
tric~mente, residencias de pedra, escotas, hospitais e igrejas ta? 
imponentes quanto as mais famosas da Europa. Embo~a espi
ritualmente crista e dirigida por um governo teocrático, as 
Missoes Jesuíticas do Paraguai consagravam o primado d.o so
cial' sobre o individual, eliminando a propriedade privada, 
coletivizando os meios de produ<;ao, empregando os indivíduos 
segundo suas aptidoes e mantendo-os segundo suas necessida
des. Este idea.1 nem mesmo as mais adiantadas sociedades co
munistas lograram ainda alcanc;ar. 

A economía missioneira caracterizava-se pelo planejamento 
preciso, baseado numa divisao do trabalho entre as Reduc;oes. 
"Pomares e hortas, parreiras, planta<;oes de mate, de fumo, de 
arroz, de cana-:de-ac;ucar, de algodao, de espécies aromáticas 
para produc;ao de perfumes completavam-se com o jardim de 
aclimatac;ao dos jesuítas. Florescia o artesanato, dava-se come
c;o as atividades industriais. Fabricava-se tecidos e móveis, 
montavam-se. e produziam-se relógios e carrilhoes, talhavam-se 
imagens de santos, construíam-se igrejas e forjavam-se metais, 
movirnentavam-se prelos, fazia-se vinho" . 1 

Apesar deste florescente progresso do caráter pacífico e 
profundo sentimento cristao, ou talvez por isso mesmo, as 
Coroas Ibéricas uniram-se e lan<;aram-se contra a experiencia 
jesuíti~a, iniciando o processo de destruic;ao da mesma. 

OS GUARANI ANTES DA CHEGADA DOS JESUITAS 

Chefiadós por Juan Dias de Solis, chegavam em 1516, no 
Paraguai, os prihteiros exploradores espanhóis. Estes só pene
trariam na pátria dos guarani após intensa luta. Para estes a 
invasao significava a escravidáo, e esta, a marte. Daí a resis
tencia desesperada. 

Días de Solis, · Sebastian Cabot, Juan de Ayolas, Alvares Ca
beza-de-Vaca e · Martinez de lrala, mistos de heróis e viloes, 
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foram os arquitetos desta obra tao grandiosa quanto devasta
dora. Lugon, citando Hernandez, afirma que "em duzentos e 
cinqüenta anos, ou seja, até 1797, a popula~ao indígena do 
Paraguai desceu de um milhao a oito mil e duzentos, pondo 
de parte os guaraní da República dos Jesuítas.'' 2 

A conquista mais ·devastadora nao se dava através das ar
mas, mas por meio da corrupc;ao dos costumes, da destruic;ao 
dos valores morais e culturais dos selvícolas, pois a esta nao 
havia resistencia possível. 

O povo guarani ocupava, além do Paraguai, as terras entre 
o Equador e o Rio da Prata, praticamente todo o Brasil, o U.ru
guai e as províncias argentinas de Corrientes e Entre Rios. Por 
Paraguai, no Século XVI, entendía-se toda a bacia dos tres rios 
que convergem para o Prata, estendendo-se. até os Andes, do 
Chile ao Peru, penetrando o interior da Bolívia, Brasil, Uruguai . 
e dos Pampas do sul de Buenos Aires, até a "Terra de Maga
lhaes". ª 

· Muitos autores afirmaram ser provavelmente esta nac;ao a 
mais numerosa das que existiam na América do Sul. A consis
tencia de sua unidade tanto €tnológica como cultural permitiu 
a sobrevivencia de seu caráter e língua própria até nossos dias, 
apesar das constantes matanc;as a que foram submetidos. Em 
grande parte da América Latina as popula~oes rurais sao ainda 
profundamente marcadas pelas influencias étnico-culturais dos 
guarani. 

O caráter estereotipado com que o guarani era comumente 
descrito pela literatura colonialista em muito contribuiu para a 
propagac;ao de urna imagem distorcida sobre esta populosa 
nac;ao. Assim foram a presentados como antropófagos desen
freados, ferozes e sombrios quando os depoinientos daqueles 
que com eles conviveram sem procurar submete-los ou des
truí-los os descrevem como dóceis e sociáveis, e sua antropo .. 
fagia apenas como ritual guerreiro, limitado ao sacrifício de 
apenas um dos prisioneiros feitos em combate. 

Cada tribo estava subordinada a um cacique cuja autori
dade estava escudada num profundo respeito por parte da 
comunidade. Eram independentes u mas das outras, sendo raro 
os casos de um cacique mais poderoso exercer sua influéncia 
sobre outras tribos além da sua. · 

Sua economía era rudimentar e de subsistencia. Em seu 
seminomadismo limitavam-se a cac;a, a pesca e a urna· primitiva 
agricultura. Entre os produtos mais cultivados estavam o milho, 
a mandioca, a batata-doce; habitando sempre . em grandes 
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galpoes perto das lavouras, especialmente na época da semea-
dura e da colheita. 4 · 

Quanto aos aspectos de sua organizac;ao social, estes va
riavam de urna tribo para outra. A poligamia era tolerada em 
urnas, e desconhecidas entre outras. O mais comum, porém, 
é que esta fosse· limitada apenas aos caciques. Por motivos 
compreensíveis o casamento dava-se bastante cedo, e em algu
mas tribos tomava-se outra mulher quando a primeira enve
lhecia. 6 

Na divisao do trabalho o homem cuidava da cac;a, da pesca 
e da confecc;ao de armas e instrumentos. A mulher tinha por 
atribui~oes o cuidado da casa, dos filhos, a ceramica e a agri
cultura. Nas mudanc;as de moradia o homem limitava-se a 
levar as armas enquanto a mulher transportava os utensílios e 
os filhos. 6 

Sua religiao desconhecia qualquer espécie de culto exterior 
bem como a existencia de sacerdotes de qualquer espécie. As 
forc;as do além eram utilizadas apenas pelo feiticeiro, o qual, 
através de sortilégios, curas e pragas, conseguia manter urna 
posic;ao respeitada dentro da tribo. 

· De um modo geraJ estas características sócio-culturais do 
guaraní estavam presentes em todas as nac;oes indígenas 
do Brasil e Paraguai. 

ORIGEM DAS RED·U<;OES NO PARAGUAI 

Em 1586 o Bispo de Tucuman, D. Francisco Vitório, preo
cupado com a situac;ao espiritual em sua diocese, convida os 
jesuítas para ali se estabelecerem sendo-lhe enviados alguns 
do Brasil e do Peru. 

Nos primeiros tempos, o trabalho dos jesuítas do Paraguai 
foi peregrinar e batizar . Frei l .uiz de Rolanos, um franciscano, 
havia deixado um ambiente favorável a esta atividade, facili
tando o acesso junto aos nativos. A primeira tentativa evan
gelizadora dest~s padres deu-se junto aos Toconete, mas a do
enc;a do intérprete deixou-os sem condic;oes de continuar o 
trabalho. 

Passando por Buenos Aires 1encontraram-se com o Bispo de 
Assun~ao, D. Afonso Guerra, que os convida a acompanhá-lo 
a sua diocese. 

No Paraguai os jesuítas construíram urna capela e urna casa 
em Vila Rica, sendo estes seus primeiros estabelecimentos nes
tes domínios espanhóis. Tres anos depois, o governo os auto-
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riza a fund.ar, em As~un<;ao, um Colégio seguido de outro, ·seis 
anos depo1s, construido .em Córdoba. 

. Con:io nas áreas espanholas das f ndias, reinava no Para
gua1 o sistema de dispor os indígenas " por encomiendas" sen
do chama?o~ y~nacon.as os índios que se rendiam após ~fere
c.erem re~1stenc1a e mitayos quando a submissao fosse voluntá
na. A. ~1ferenc;a ~ntre uns e outros era a maior brandura da 
escrav1dao .d~.s m!tayos. As encomiendas também deviam pro
mo~er a c1vil1z~c;ao dos naturais, tarefa que se julgava poder 
neal1zar no periodo de duas gerac;oes. 

. ~ambém. n_? ~ar~guai como n.o Brasil os jesuítas se opuse
ram a escrav1dao 1nd1gena, e por. 1sso tornaram-se impopulares. 
O Pe. lorenzana pronunciou veementes admoestac;oes contra 
o comandante de Assun~ao que fora aprisionar naturais quando 
se propusera castigar índios que haviam se levantado contra 
os espanhóis e exterminado os prisioneiros. O jesuíta advertiu 
tam?~~ os compradores destes cativos contra a iniqüidade da 
aqu1s1c;ao dos nativos como escravos observando-lhes o grave 
pecado de tal ato. · 

Também e~ Tucuma~ <;>s jesuítas se tornaram impopulares 
por se pronunc1arem dec1d1damente contra a escravidao indí
g7na quando se esperava deles a conversao e concilia~ao das 
tnbos. Embora já dominadas, as tribos indígenas representa
vam constante ameac;a de revoltas. O temor era aumentado 
tendo-se em conta a forte resistencia oferecida anteriormente 
aos espanhóis, fa~endo p~recer muitos destes. Os jesuítas fo
ram. acusados, d~ 1nteresse1ros que procuravam monopolizar os 
serv1c;~s dos 1nd1os p~ra si mesmos, sendo forc;ados por isto a 
se re~1rarem de Santiago 1 buscando Sao Miguel, onde foram 
receb1dos. 

~eio por esta época urna determinac;ao da Coroa Espanhola 
autorizando os ~adr~s a procederem entre os indígenas se
gundo seu própno sistema. Qualquer sujeic;ao dos indígenas 
P.?r_ qualquer outro, que nao os inacianos, ficou sujeita a proi
?1c;_ao. e!ª Coroa. Os aldeamentos estariam independentes da 
JUnsd1~ao de quafquer cidade ou. fortaleza. 

Em 1609 surgiu a primeira reduc;ao nestas terras espanho
las 8 a ~ual tinha por nome .Loreto e localizava-se na regiao 
de Guaira. Afcanc;ando exito a primeira reduc;ao, fundaram-se 
?utras, entre as quais San lnácio, também em Guaíra. O con-
1unto destas redu<;oes é conhecido como •as reduc;oes de Guaíra. 

Devido a prosperidade das reduc;oes em Guaíra, os jesuítas 
resolveram fundar outras junto aos guarani sC?b11e o Paraná 
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(entre o curso inferior do Paraná e o rio Uruguai), chefiados 
pelo Pe. Lorenzana, cujas trabalhos iniciam em 1610. O tra
balho foi seriamente ameac;ado pela iminencia de ataques de 
selvagens arredios a catequese, mas nao houve mais do que 
ameac;as, e os inimigos se retiraram permitindo a funda~ao no 
local de 13 redu<;oes congregando milhares de guarani. 

O Pe. Torres procurava lan<;ar fundamentos para povoac;oes 
semelhantes a margem ocidental do Paraguai junto aos Guai
curu, "na dupla esperanc;a de livrar da ativa hostilidade de tais 
selvagens a espanhóis, e de abrir comunica~ao mais fácil com 
Tucuman". 9 Enquanto isso, chegou D. Francisco· de Alfaro, 
como visitador por el-rei, com ordens de abolir a servidao pes
soal dos indígenas. Frente a dificuldade da missao, preferiu 
conciliar as posic;;oes: os índios homens, de 18 a SO anos, de
viam pagar taxas e nao mais seriam escravos. Mas como nao 
houvesse dinheiro nem comércio no Paraguai, a nova forma 
serviu apenas como variante dos nativos para a escravidao. O 
visitador também · tentou conciliar o sistema de encomienda 
com o que principiavam a estabelecer os jesuítas, idéia aban
donada depois de algum tempo. 

Das medidas trazidas por Alfaro, a mais bem recebida 
pelos jesuítas foi a de que os Guaicuru e Guarani jamais deve
riam ser submetidos ao sist•ema de encomienda, cabendo aos 
missionários "doutriná-los, civilizá-los e reduzi-los a reconhe
cer por soberano el-rei católico" .10 Também dispunha o de
creto que os jesuítas receberiam do erário público como acon
tecia em outros lugares. 

Ante estas medidas, descontentou-se de novo a populai;ao 
na América. 

Apesar de oposic;oes, os jesuítas prosperavam, sendo nova
mente convidados a Santiago onde estabeleceram um colégio. 
As reduc;oes estavam no entanto, ainda em dificuldades, prin
cipalmente pela instabilidade dos índios cuja permanéncia nas 
reduc;oes nao era constante. 

Os jesuítas haviam crescido muito em número a fim de 
atenderem todo o trabalho, e o provincial Torres foi acusado 
de admitir na ordem homens nao dignos da mi sao. Mas o su
cessor de Torres, no provincialato Pedro de Onate, justificou 
as atitudes de seu antecessor frente a carencia de ministros e 
excesso de trabalho. O grupo dos missionários era também 
aumentado com jesuítas vindos da Europa, nao só da Espanha 
como de outros países, principalmente da ltália. 

Apesar da mal disfarc;ada desconfianc;a das autoridades es
panholas com relac;ao as redu~oes, a situac;ao política das mes-
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mas vai melhorar bastante gra<;as ·as relac;oes familiares do ·Pe. 
Roque Gonzales, Cura da redu<;ao de S. lnácio Guazu. lsto 
ocorreu grac;as ao fato de um irmao do Pe. Roque vir a ocupar 
temporariamente o cargo de Governador de Assunc;ao e, pos
teriormente, seu cunhado, D. Fernando Arias, ocupar o cargo 
efetivamente. 

Os padres procurav~m manter o índio missioneiro isolado 
do elemento branco, nao permitindo o livre ingresso do europeu 
nas reduc;oes. O próprio índio aprendeu a ver com hostilidade 
qualquer tentativa de aproximac;ao por parte dos europeus. O 
próprio Governador Arias, em visita as reduc;oes, sentiu de per
to a anim~sidade dos nativos sendo salvo grac;as a intervenc;ao 
de Roque Gonzales. · 

As reduc;oes do Paraná alcanc;aram grande repercussao en
tre os próprios índios mais distantes. Alguns do Uruguai e de 
ltapua vieram para verem a situac;ao e o estado dos índios al
deados. Gonzales ficou muito satisfeito com a impressao que 
os visitantes pareciam ter. levado e resolveu estender o sistema 
de reduc;oes também a regiao do rio Uruguai, incluindo parte 
do atual Rio Grande do Sul. · 

Nesta época (1620) também ocorre a divisao política das 
Províncias, separando-se do Paraguai o governo do Prata, e 
conjuntamente, dividiram-s_e as. dioceses. As reduc;oes de Guaí
ra e do Paraná ficaram sob a jurisdic;ao do Paraguai, as do 
Uruguai passaram para a nova Província com sede em Buenos 
Aires. Pe. Cataldino dirigía as reduc;oes do Guaíba e o Pe. Ro
que Gonzales, as do Paraná e Uruguai. 

O perigo que os índios representavam para a conquista e 
cxplorac;ao da foz as nascentes do rio Uruguai fez com que 
o governador, o Padre Roque Gonzales e o cacique Niezu cele
brassem um tratado em Buenos Aires. Niezu prometia inteira 
obediencia a el-rei de Espanha e seus governadores, sendo-lhes 
prometido que seu povo nunca serviria obrigatodamente aos 
espanhóis, e os jesuítas seriam as únicas pessoas encarregadas 
de instruí-lo. Ao Pe. Gonzales e seus superiores prometia-se a 
liberdade de implantarem reduc;oes por toda a extensao do go
verno de Buenos Aires . . 

O governador nomeou, no entanto, funcionários como cor
regedores quando Gonzales escolhera locais para dois novos 
estabelecimentos. A medida despertou a desconfian<;a dos ín
dios e o- descontentamento só foi abafado por meio dos sa
cerdotes e com a retirada dos corregedores sob a ordem do 
governador-. 
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Em 1626 Roque Gonzales realizou urna viagem de reconhe
cimento a regioes do Tapé, no Rio Grande do Sul, cujo nome 
-provém de Tapes, índios guaranizados, que habitavam, em 
grande número nesta regiao. Passam entao a serem estrutu
radas reduc;oes também nesta área, as quais vao prosperar 
significativamente. 

O trabalho foi dificultado pela hostilidade de muitos índios 
contra os espanhóis. Assim acontecia com o cacique Taiaoba, 
de Guaíra, que alimentava ódio contra todo e qualquer espa
nhol por ter sido preso e ac;oitado por estes em certa ocasiao, 
que exigiam em troca de sua liberdade e a de seus compa
nheiros um certo número de escravos. Taiaoba conseguiu fugir 
e prometeu vingar-se da marte de seus companheiros . Na 
primeira tentativa de aproximac;ao, o jesuíta Montoia teve de 
fugir para nao morrer. Após algum tempo irnpressionado com 
o trabalho dos jesuítas e com as reduc;oes, Taiaoba submeteu-se 
aos religiosos qu.e puderam assim comec;ar o trabalho com 

~ eles, fundando-se nova reduc;ao (Sete Arcanjos) em Guaíra, sob 
' a direc;ao do Pe. Montoia. A atitude de Taiaoba indignou mui
toS de seus antigos aliados que se organizaram para atacá-lo. 
Os próprios vila-ricanos entao interessam-se em auxiliar o caci
que convertido e o ajudaram a vencer o inimigo, mas grac;as 
á astúcia de Montoia, os vila-ricanos nao alcanc;aram seu prin
cipal objetivo que era o de cac;ar escravos, aproveitando-se da 
oportunidade. 

Os jesuítas do Uruguai desejavam estender as r.educ;oes 
para o lado oriental. Desta forma, Roque Gonzales, acompa
nhado pelo Pe. Afonso Rodrigues, dirigiu-se a regiao de Caa
ró, onde foram bem recebidos, mas levantou-se urna conspi
rac;ao contra os padres movida por Potivara, o qual fugira ante
riormente da reduc;ao de San Xavier decepcionado com o tra
balho catequético. O Pe. Roque Gonzales, ten do já quase con
clu ído urna igreja na que seria a reduc;ao de Todos os Santos, 
em novembro de 1628 caiu vítima de um golpe de macana 
ao curvar-se para atar a corda ao sino da igreja. Igual sorte 
teve o Pe. Afonso Rodrigues. Niezu também já andava decep
cionado com seu novo sistema de vida que lhe substituía a 
autoridade real por outra nominal, e quando soube da morte 
de Gonzales e Rodrigues sentiu-se soberano e ordenou que 
também o Pe. Juan de Castilhos fosse morto. Partiram logo 
para esta tarefa que devia realizar-se em outra parte da mesma 
regiao (Pirapó), sendo Juan de Castilhos morto por ordem de 
Niezu que mandou desbatizar as crianc;as, destruir as obras dos 
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jesuítas e assegurou a todos a vólta ao antigo sistema. Niezu 
tencionava congregar em sua insurreic;ao antijesuítica todos os 
índios das regioes orientais, mas foi rapidamente forc;ado a 
abandonar seus planos. Padres, índios reduzidos . e espanhóis 
se uniram aprisionando muitos dos insurretos. Niezu fugiu e a 
popula<=ao só se tranqüilizou quando soube da morte do temi-
do cacique. . 

Com estes acontecimentos nas reduc;oes do Uruguai lo
graram, no entanto, ainda maior popularidade e admirac;ao os 
j esuítas. · 

Ao morrerem, depois de treze anos de intenso trabalho, os 
t res missionários haviam fundado dez reduc;oes assim distri
b'uídas: 

Na hacia do Paraná: 

1. Nossa Senhora da Encarnación (ou ltapuá), 1615. 
2. Santa Ana (ou Apupe), 1615. 
3. Nossa Senhora . da Candelária (ou Yaguapua), 1616. 

Na hacia do Uruguai: 

4. Nossa Senhora da Conceic;ao (ou lbitama), 1619. -
5. Sao Nicolau, sobre o rio Piratini, 1626 . 
6, Sao Francisco Xavier,. sobre o rio lbicuí, 1626. 
7. Nossa Senhora da Candelária (ou Caazapamini), 1628. 
8. Nossa Senhora da Assunc;ao, sobre o rio IJuí, 1628. 
9. Nossa Senhora da Candelária, sobre o rio lbicuí, 1628. 

10. Todos os Santos do Caaró, 1628 ., 

Havia nesta época quatro regioes de reduc;oes: Guaíra (en
tre os rios Paranapanema e o lguac;u, a margem esquerda do Pa
raná); Paraná (entre o curso inferior do Paraná e o rio Uru
guai); do Uruguai ao Tape (parte do atual Rio Grande do Sul) e 
ltati (ao sul do Mato Grosso). A última regiao parece ter sido a 
menos importante e foi dominada prontamente pelos paulistas. 

A PRIMEIRA DESTRUl\:AO DAS REDU<;óES 

Quando o trabalho dos jesuítas nas reduc;oes estava se con
solidando, inesperados inimigos surgiram do Leste, na figura 
dos paulistas que vinham buscar escravos. "Os assaltos aos 
núcleos jesuíticos comec;aram algum tempo após a instalac;ao 
das primeiras reduc;oes da Província dd Guaíra, capitaneados 
por Manuel Pret0 (1619), (1623)", 11 mas tornaram-se sistemá
ticos a partir de 1628. 
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.eTAOUE~ BANOEIRANT,ES AS MJ_$SÓES 

DE TAPES, GUAÍRA E ITATllA 

Sao Paulo constituía uma excec;ao no Brasil, sendo a única 
vil a afastada da costa. Viviam os paulistas nesta regiao grac;as 
a Joao Ramalho, residente nos campos Piratininga na época da 
implantac;ao dos governos gerais, e Tomé de Souza nao lhe 
pode negar licenc;a para ali permanecer, devido a importancia 
das ligac;oes entre Ramalho e os nativos. Das povoac;oes inicia
das nesta regiao a que, mais progredia era Sao Paulo, e em 
1581 ela passou a ser a sede do governo da Capitania. A loca
lizac;ao geográfica afastada da costa dificultava a comunicac;ao 
com Portugal e os paulistas iam resolvendo seus próprié>s pro
blemas segundo seus interesses. O cruzamento racial com os 
nativos foi abundante e os mamelucos transformaram-se em 
parcela expressiva da populac;ao. 

"Dois objetivos havia que os paulistas se propunham com 
incansável atividade, o tráfico de escravos índios e a descoberta 
de minas" . 12 Esta faina escravagista já levara a progressiva ani
quilac;ao dos indígenas da costa brasileira no período das Capi
tanias e dos governos ger-ais, a ponto de os colonos despovoa
rem completamente de índios a costa, nao fosse o empenho 
dos jesuítas no sentido de conte-los. Sem a atuac;ao dos mis
sionários "nao se teria podido manter as colonias nos princípios 
do século décimo sétimo, nem a rara populac;ao européia hou
vera resistido aos piratas i_ngleses. "1ª A confedera~ao dos Ta
moio, no Século XVI, e as a lian~as dos indígenas com os ho
landeses na primeira metade do Século XVII foram causadas 
por esta política de extermínio assumida pelos colonos. 

Quando os nativos da costa nao supriam mais as necessi
dades escravagistas, os paulistas se encarregavam de suprir a 
lacuna com a busca de escravos no sertao. Em muitos casos 
estas expedi<;oes tinham, também, o objetivo de procurar minas 
de ouro, mas, como neste ponto os resultados eram mínimos, 
o lucro da empresa ficava por conta de urna boa remessa de 
índios. Devemos a estes a ampliac;ao do território brasileiro, 
estendendo para muito além do Tratado de Tordesilhas as nos
sas fronteiras, mas nao podemos ignorar o aspecto desumano 
desta política que, sem dúvida alguma, constituí urna mácula 
em nossa História . 14 

Para desgrac;a dos índios reduzidos em território espanhol, 
haviam · estabelecido reduc;oes muito para o oriente em regioes 
cobic;adas pelos mamelucos como áreas de minas e escravos. 
Embora as reduc;oes tivessem sofrido ataques paulistas anteriores. 
de "1628 em diante, os ataques bandeirantes as reduc;oes jesuí
ticas sucederam-se rápida e sistematicamente . A comec;ar pe·los 
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12 o 17. HABITA<;OES 

20 . COZINHA - ABAIXO FICAVA 
A AOEGA 

21 o 23 . USO OESCONHECIOO 

24. PASSAGEM 
2~ o 41 . OFICINAS 
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45 . HOSPITAL 

46. PRESÍOIO 
47 . . ALBERGUE 
48 o 53. MORADIA DOS CACIQUES 
54 a 81 . MORAOIA OOS INOiGENAS· 

estabelecimentos de Guaíra, já anteriormente assaltados, consti
tuíram elas o objetivo visado pelas principais exp·edic;óes apre
sadoras partidas de Sao Paulo" .15 Em 1629 os paulistas caíram 
sobre a reduc;ao de Encarnación, em Guaíra. Organizou Anto
nio Raposo lavares urna forte expedic;ao que de um só assalto 
arrastou 2. 500 índios como escravos. Além da reduc;ao de En
carnación foram destruídas na mesma expedic;ao mais tr.es redu
c;óes . De nada valeram as admoestac;óes e súplicas dos jesuítas 
que tiveram de contentar-se em seguir de perto a volta da ;ex
pedic;ao para confortar os índios que ficavam juncados · mori ... 
bundos pelo caminho,16 e para tentarem pedir justic;a junto as 
autoridades portuguesas. Nada co!'lseguiram os jesuítas quanto 
a justic;a e nem poderiam conseguir, pois nao havia forc;a que 
pudesse impor-se aos paulistas. · 

Ao voltarem, encontraram os índios suspeitando seriamente 
da cumplicidade dos jesuítas com os paulistas . Mas esta difi
culdade bem como outras menores su rgidas com sua ausencia 
foram solucionadas. Urgia procurar auxílio para a defesa quando 
os paulistas novamente viessem pois que o resultado da expe
dic;ao anterior fora compensador. O Governador Luís de Cés
pedes y Xeria, do Paraguai, único que poderia ajudar as redu
c;óes, simplesmente se negou a prestar auxílio. Nova investida 
paulista ocorreu, e os índios que tentavam fugir caíram nas dia
das dos portugueses . As reclamac;óes dos jesuítas nao encon
traram eco mais urna vez junto ao governador que alimentava 
desejo de substituir o sistema dos jesuítas pelo de encomien
das. Céspedes teria sido mesmo cúmplice dos paulistas apoian
do-os e facilitando-lhes o apresamento de índios . Era casado 
com urna sobrinha de Martim de Sá (governador do Rio de Ja
neiro) .e senhor de engenho no Rio de Janeiro, ele próprio, 
dono de escravos. Por isso pouco tinham os jesuítas a esperar 
dele. 11 

Outras bandeiras se seguiram, completando a destruic;ao 
de Guaíra. 

Frente a isto viram-se os jesuítas na necessidade de evacuar 
Guaíra com todos os índios que se deixasse m converter a 
abandonar o lugar e rumar para além do Paraná . Parte da via
gem se fez descendo esté rio, e, ao chegarem as Cachoeiras 
do Paraná, abandonaram suas canoas e seguiram pelo mato. 
Quando encontraram um lugar onde se instalar irrompeu entre 
eles urna peste que matou centenas. Das, treze popul.osas re
duc;óes de Guaíra sobraram ainda cerca de quatro mil pessoas. 

Os espanhóis, que tao passivamente haviam assistido a estas 
devastac;óes, em 1631, tornaram-se presas dos paulistas, por nao 
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terem estes encontrado mais indígenas. Cidade Real e Vila 
Rica foram destruídas completamente. 

"A seguir, em 1632 e 1633, a conquista estendeu-se até a 
regiao do ltati, ao sudoeste do atual Mato Grosso, chefiada, ao 
que parece, nao por Antonio Raposo Tavares, mas por Ascenso 
Ribeiro e André Fernandes. Até 1635 renderam-se as invest!das 
bandeirantes contra o poderio jesuítico as reduc;óes de San Pe
dro y San Pablo, Concepción, inclusive o estabelecimento cas
telhano de Xerez, próximo as de Los Gualachos, San Joseph, 
Santa Maria Maior e outras nascentes do Aquidauana." 18 

... Ainda nao desanimados os jesuítas buscaram a regiao do 
Tapé, erigindo rapidamente algumas reduc;óes nesta rica regiao. 
Mas como ao Norte nao havia mais cac;a para os paulistas, estes 
se dirigiram para o Sul, indo encontrar novamente as reduc;óes. 
As reduc;óes do Tape tiveram a mesma sorte que as de Guaíra 
e de ltati. "Até o ano de 1641, foi conquistada a regiao do Tape 
e também a do ·Uruguai, onde os paulistas conseguiram asse-

, nhorar-se de todas as reduc;óes. " 19 Mais urna vez os jesuítas 
nao foram atendidos em seus pedidos de auxílio. Fugiram en
tao de Tape para a regiao entre os rios Paraná e Uruguai, onde 
estes rios se aproximam um do outro. 

Cansados de tantos reveses, os jesuítas enviaram represen
tantes a Madri e a Roma. A medida surtiu efeito, provindo exco
munhóes de Roma contra os paulistas, 2 0 e de Madri, medidas 
favoráveis aos índios: completa isen~ao de prestar servic;os pes
soais, ordem aos governadores para auxiliarem as reduc;óes e 
permissao para as mesmas possuírem armas de fogo, medida 
que seria decisiva para a defesa dos Povos Jesuíticos. Quando 
os jesuítas voltavam da Europa, Portugal já recon.quistara sua 
independencia, reinando neste país, D. Joao IV, e aguc;a~do-se 
novamente as rivalidades luso-espanholas aqui na América. Com 
as novas medidas que favoreciam as reduc;óes, os ·paulistas so
freram, em 1641, significativa derrota, sendo destr9c;ada urna 
expedic;ao bandeirante por quatro mil índios armados. Nesta 
oportunidade sao resgatados perto de dais mil índios que iam 
sendo levados para Sao Paulo. Este episódio ficou conhecido 
nas crór1icas como a "Bata!ha de iv\bororé". 

Apesar da resistencia que a partir de 1638 os índios redu
zidos conseguiram opor, "continuaram os paulistas ainda por 
algum tempo a sua taina apresadora em terras jesuíti'cas além 
do Paraná, auxiliados pelo bispo do Paraguai em 1640, D. Ber
nardino de Cardenas, inimigo dos jesuítas e também governa-
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dor da regiao. Enqoanto permaneceu no poder, facilitou as ati-
vidades aos cac;adores de índios". 21 . 

Muitas foram as fac;anhas e intrigas realizadas por Cardenas, 
tanto com ordens religiosas como com os Governadores Hinos
trosa e Osório. Estes acontecimentos estranhos para um bispo 
foram ·numerosos e tiveram grande ressonancia também no 
meio indígena das reduc;óes dirigidas pelos padres da Compa
nhia de Jesus. Com a morte inesperada do Governador Osório, 
o Bispo Cardenas conseguiu o que há tempo pretendía: asse
nhorar-se também do poder civil. Tornou-se assim Bispo e Go
vernador, em 1648. 

Embora nao governasse por muito tempo como chefe civil, 
expulsou neste períod.o os jesuítás do Paraguai, após persegui
~óes desenvolvidas de diversas formas. Encontrou falsos teste
munhos contra seus inimigos montando rapidamente um pro
cesso para ser enviado a Espanha. Mas a trama nao foi tao 
fácil como imaginara Cardenas. As acusac;oes de heresia contra 
os 'jesuítas e a afirmac;ao ~ de Cardenas de que a Companhia 
de Jesus tinha descoberto rjquíssimas minas de ouro contra
bandeando-o e guardando-o só para si nao conseguiram ser 
provadas, e os jesuítas acabaram voltando ao Paraguai. Carde
nas, depois de muitas confusoes, acabou expulso de sua Dio
cese. 

Evidentemente, com tantas perturbac;oes, os índios se sen
tiam inseguros. Julgavam horrendo crime atacar o bispo, mas 
também se escandalizavam frente as atitudes e hostilidades dele 
para com os jesuítas, apoiando os paulistas. Carde nas nunca 
perdoara aos jesuítas as censuras que estes lhe haviam feíto 
por ocasiao de irregularidades por ele cometidas logo que fora 
nomeado Bispo. Nao deixou também de fazer ingerencias nos 
assuntos dos governadores, o que lhe valeu a oposic;ao destes. 
As discussóes eram freqüentes e nao faltou o confronto arma
do. A Juta, porém, era quase sempre evitada frente ao reco
nhecimento de inferioridade de urna parte. A principal arma 
do bispo era a excomunhao, frente a qual o governador e seus 
homens de início se sentiram amedrantados . Mais adiante nao 
mais se importavam com· as sentenc;as do bispo. Só Hinostrosa 
foi excomungado cerca de dez vezes por Cardenas, sem que ti
vesse perdido o sono por isto. 

Os jesuftas, no final das agitac;óes, voltaram vitoriosos ao 
Paraguai ·e prosseguiram no seu trabalho . As reduc;oes, no en
tanto, por esta época, haviam passado por tempos muitos difí
ceis. Os fndios estavam perplexos, muitos deles foragidos. Nao 
foi mais possível reorganizar o trabalho de .maneira tao signi-
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ficativa como antes de todos estes acontecimentos. Nao desis
ti raram, no entanto, os padres, recome~ando seu trabalho en
tre os guarani. 
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elas, abrigando os padres a suspenderem estas "bulas". 

21 HOLANDA, S. B. de. Op. cit., vol. 1, p. 288. 
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CAPITULO VII 

OS SETE POVOS DAS MISSOES 

FUNDA<;ÁO DOS SETE POVOS DAS MISSóES 

Os tres primeiros séculos de nossa História estao profunda
mente marcados pelo trabalho dos padres da Companhia de 
Jesus. Dedicados missionários vindo de Portugal e Espanha, 
embora defendessem interesses políticos d iversos, mantinham 
unidade doutrinária, trabalhando junto ao nosso índio. 

Durante a primeira década do Século XVII, a atividade mis
sionária foi intensificada na . regiao do Prata. Em 1609 foi criada 
urna das primeiras reduc;oes na margem direita do Uruguai em 
território argentino. O Pe. Roque Gonzales, como organizador 
dos primeiros centro$ catequéticos das ribanceiras do Uruguai, 
em 1625, atravessa as águas do Uruguai para fixar pé em solo 
rio-grandense. Ocupavam a regiao abrac;ada pelos ríos ljuí e 
lbicuí tribos guarani de índole laboriosa onde, depois de haver 
aldeado algumas, fl,Jnda no ano de 1626 o primeiro Povo Mis
sioneiro: Sao ·Nicolau. 

Constitui.am excelente ,e tentadora presa para os cac;adores 
de escravos os milhares de índios aldeados, já pacificados e 
parcialmente aculturados pelos jesuítas . Acostumados a obede
cer, nao ofereciam a resistencia do selvagem capturado nas tri
bos isoladas. "'A'é o ano de 1461, foi conquistada a regiao do 
Tape e também. a do úruguai, onde os paulistas conseguiram 
assenhorar-se de todas as redu<;oes." 1 Os jesuítas já haviam re
cuado até as margens do Paraná onde organizaram urna resis
tencia aos paulistas, batendo-os decididamente. A partir daí, 
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as reduc;oes puderam respirar de novo mais· tranqüilamente; co
nhecendo nova fase de desenvolvimento. · 

Há muito os mamelucos vicentinos haviam abandonado seus 
ataques predatórios as regioes missioneiras, pois o uso da arma 
de fogo pelos guaraní os tornava extremamente perigosos. 
para aqueles. 

Os motivos do retorno dos jesuítas as terras rio-granden
ses estao relacionados a questoes de ordem política e eco-

" . nom1ca. 
Em 1680 os portugueses estabefecem na regiao Cispfatina, 

em pleno território espanhol, a Colonia do Sacramento, desti- . 
nada a ser um posto avan<;ado e um entreposto ·comercial, espe-, 
cialmente de prata peruana. Além disto ·os lusos estabeleceram 
intercambio constante com os chamados indios cavaleiros, ini
migos dos. Tape o que representava urna am.ea~a p~ra estes .. 

Embora destruída .no mesmo ano de sua fundac;ao por tro
pas espanholas e de índios missioneiros, a Colonia é reconstruí
da, · inclusive com a vinda ~de casais para povoá-la. 

Por outro lado, o gado deixado pelos jesuítas nas antigas .. 
estancias missioneiras somava. milhares de . cabe~as e desp~rtava 
a cobic;a dos bandeirantes ag.ora em busca de charque · para os 
mineiros . 

Era necessário defender o fabuloso patrimonio representa-. 
do pelas vacarías, que, do confrár.io, seria totalmeryte devastado. 
pelos paulistas. Daí a reso~u<;ao de retornarem 50 anos depois 
de terem abandonado as terras dos Tape e reconstruíre.m. os 
povos . m·i~$ioneiros, atravessando de volta o rio . Uruguai ern 
1687. . " ' . 

A . história dos Sete Povos é, sem d ·úvida, a niais notável e 
duradoura experiencia civilizatória já realizada com pavos indí
genas. Su~ sag·a, .desde a primeira funda<;ao, a fuga dos ban
deirantes, ·o novo. retorno para reconstruí-lo na década . de .ao 
até a destrui<;ao definitiva em nome da civilizac;ao é sem dúvida 
o mais pugente drama épico da História súl-americana. 

SAO .NJ.COLAU: O PRIMEIRO DOS SETE POVOS 

Os documentos mais idóneos · nos atestam ter esta redu
<;ao sido fundada pelo célebre Padre Roque Gonzales em 3· de 
maio de 1626, a margem sul do rio Piratini nas proximidades 
de sua foz, no Uruguai. Além do Padre Roque, participou tam
bém dos trabalhos de funda<;ao o Padre Miguel de · Ampuero 
e desde os primeiros tempos esta reduc;ao contou com um -. nú
mero expressivo de índios os quais tiveram de enfrentar e. supe-
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rar inúmeras dificuldades . A falta de adapta~ao dos catecúme
nos ao novo sistema de vida, bem como o boicote daqueles 
arredios, foi responsável por urna terrível fome que grassou 
entre eles, pois os alimentos nao eram suficientes para abaste
cer os 2.500 índios aí reunidos. Apesar dos percal~os, a redu~ao 
cresceu rapidamente, e em poucos meses já aldeava perto de 
500 famílias . 

Entre os sacerdotes que desempenharam fun~oes em Sao 
Nicolau, além dos fundadores, tiveram destaque Afonso de Ara
gona, Vicente Badia, Silvério Pastor e Joao Batista Mexia. Entre 
os religiosos que ali estiveram de passagem convém salientar o 
lrmao Bartolomeu Cardenosa, notável arquiteto que foi respon
sáv..el pela constru~ao da igreja. 

Passando a ser assolada pelos ataques bandeirantes, resol
vem os responsáveis pela redu~ao, transferí-la para a outra mar
gem do rio Uruguai realizando-se o exodo de mais de 4.000 ha
bitantes para junto do arroio Agarapucaí e posteriormente para 
Apóstolos, onde permanecerao até 1687, quando, nova mente, 
retornam para a regiao dos Sete Povos. 

A redu~o de Sao Nicolau antecedeu todas as demais no 
retorno a Banda Oriental, reerguendo as antigas taperas que seus 
pais haviam abandonado há 50 anos. Oeste retorno participa
ram 3. 000 índios trazendo suas carretas, móveis, roupas e de
mais objetos de uso pessoal. Este povo seria assolado por nova 
tragédia quando, em 1688, um fura~ao destrói todo o casario, 
matando 24 pessoas. O furacao foi acompanhado por forte 
queda de granizo que mataria grande quantidade de gado e 
de~truiria as planta~oes. 

Nesta nova fase de Sao Nicolau a primeira referencia que 
encontramos sobre sua dire~ao fala do cura Anselmo da Mata, 
o qual, segundo alguns autores, provavelmente, foi seu fundador 
após o retorno. Neste mesmo período, ali também trabalhou 
o Padre Matias de Perea, o qual deve ter sido o sucessor do 
Padre Anselmo. A este último sacerdote atribuí-se também a 
constru~ao da igreja, pois em 1696, segundo informa o Padre 
Avedaño, o mesmo tinha no outro lado do ljuí grande quanti
dade de cedros cortados e por cortar, os quais seriam utilizados 
na constru~o do templo de Sao Nicolau. 

A redu~o enfrentaría novos problemas quando um incen
dio come~ando numa das casas com cobertura de palha espa
lhar-se-ia para todo o povo destruindo a maior parte do mesmo. 

Apesar de todas as vicissitudes os índios mantem-se firmes 
em torno dos missionários e reconstroem novamente a redu-
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Aspecto das ruínas de Sio Miguel, situadas no município gaúcho de 
Santo Angelo 



~ao, aparecendo na anua de 1961 referencias sobre estes acon
tecimentos. Sao fabricadas telhas de barro com o que sao 
cobertas as casas de adobe. Grande quantidade de madeira é 
trazida dos matos do ljuí as quais sao trabalhadas pelos carpin
teiros, mobilizando-se também todos os demais profissionais 
em suas respectivas func;óes, todos procurando embelezar a 
nova cidade que se reconstruía. 

Como em todas as reduc;óes, a cidade apresentava amplos 
espac;os com largas ruas delimitadas em ambos os lados por 
casas de grande comprimento repartidas em vários comparti
mentos, todas elas com paredes de pedra, cobertas por telhas 
e ~om um amplo alpendre na frente. A frente da igreja ficava 
a ampla prac;a, e, ao lado daquela, a casa dos padres que des
tacava-se das demais por ser mais ampla e contar com dais 
lances. 

Existia em Sao Nicolau um número expressivo de índios 
artistas dedicados a arte sacra, a qua! ia embelezar o templo, 
altares e púlpito. · 

Entre os jesuítas que desempenharam func;oes nest~ redu
c;ao destacaram-se, mais tarde, o Padre Bernardo Nussdorffer 
que em 1724 era o supervisor de Sao Nicolau e que desempe
nharia destacado papel na história das Missóes, e o Padre Ta
deo Henis que ali trabalharia na década de 30. Em 1735 en
contramos notícias da permanencia em Sao Nico'au do lrmao 
Tomás Heyrle, o qual destacar-se-ia como cirurgiao, atuando 
nos Sete Pavos de 1731 até 1767, ano da expulsao, tendo fale
cido durante a viagem para a Europa. 

Nos últimos tempos vamos encontrar o Padre Carlos Tux, 
da Boemia, trabalhando como cura da reduc;ao em 1740 e, em 
1750, quando se assina o Tratado de Madri, ainda o Padre Car
los Tux e Joao Gil ge. 

Quando da expulsao dos jesuítas a reduc;ao encontrava-se 
sob a direc;ao dos padres Domingos Perfetti e Felipe Arias, os 
quais seriam substituídos pelos dominicanos Pasqua1 Ernandez 
e José Gaona. 

Saint Hilaire, visitando as ruínas de Sao Nicolau, em 1821, 
ainda encontraria numerosos vestígios do que fora a florescente 
reduc;ao, hoje totalmente desaparecidos: 
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" ... entrei numa rua muito larga, orlada de casas, circundadas 
de galerias absolutamente iguais as de Sao Borja ( ... ) as portac; tem 
sido arrancadas e onde as paredes e os tetos caem por todos os lados. 

A igreja é voltada para o norte e construída sobre urna pra~a 
regular, cercada de casas, com um pórtico dois lados mais baixos, 
duas sacristias e tres altares. ( ... ) As paredes sáo feitas de pedra e 

o •, ' • ' • , •I _, 

Oetalhe de urna estátua em madeira de Santo Isidro (protetor da agricultura), 
medindo 1,50 m. Urna estátua deste Santo guardava a entrada dos campos 

de quase todas as Redutóes 
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barro, o arco-cruzeiro e colunas de madeira . O colégio, como em Sáo 
Borja, fica ao lado oriental da igreja. Aí penetrando, achamo-nos em 
um pátio cercado de galerias formadas pelo prosseguimento da co
berta da igreja. Atrás do colégio um grande jardim cercado de mu
ros ... 

As casas da aldeia nao sao mais do que quarteiroes de edifícios 
quadrilongos cobertos de telhas e cujo teto é cercado por pilares, 
formando em derredor urna larga galería. 

A igreja é menos alta que a de Sao Borja. O pórtico pelo qual aí 
se entra tem urna única fila de colunas. Os baixos relevos sao sepa
rados da nave por oito arcadas sustentadas por colunas de ordem 
compósita. 

A talha dos altares é guarnecida de dourados que se elevam até 
a abóbada como em Sao Borja, porém mais frescos e com mais gosto. 

... A igreja é também quadrilátera, porém mais regular. A abóbada é 
pintada de arabescos grosseiros mas que, reunidos, produzem urna 
vista agradável ... 

.. 

A prac;a tem perto de duzentos passos de leste a oeste sobre 
cento e cinqüenta e sete de comprimento . . 

... Vi, em Sao Nicolau, um hospital que fora construído pelos 
jesuítas. Compoe-se de quatro salas, urna que servia de capela, outra 
de enfermaria ·para homens, a terceira para mulheres, a quarta para 
velhos." 2 

Na divisao de trabalho estabelecida entre os Sete Povos, 
Sao Nicolau desempenhava a func;ao de centro missionário e 
catequético. 

SÁO MIGUEL 

Sao Miguel, conhecida como a Capital dos Sete Povos, e 
até nossos dias a mais famosa das reduc;oes pela imponencia 
de suas ruínas ainda hoje existentes, foi fundada inicialmente 
nas proximidades de onde se localiza a cidade de Santa Maria. 

Seus fundadores, nesta primeira fase, o provincial dos je
suítas, Padre Rome.ro e os Padres Cristóvao de Mendonc;a e 
Paulo Benavides definiram o local a 13 de junho de 1632, na 
margem direita do rio lbicuí, próximo a atual vila de Sao Mar
tinho, no lugar conhecido como ltaiacecó, nas pontas da serra 
de Sao Pedro (rincao de Sao Pedro). Sua situac;ao geográfica 
era de 29º36' lat. S. e 10°54 long. O. do Rio de Janeiro. s 

Quatro anos após sua fundac;ao, o desenvolvimento de Sao 
Miguel seria cortado bruscamente pelos violentos ataques dos 
bandeirantes em busca de escravos. Estes ataques prolongar
se-iam até 1641, devastando as reduc;oes e levando dezenas de 
milhares de índios missioneiros para os mercados escravagistas 
do Rio de Janeiro e Sao Paulo. Diante da impossibilidade de 
obstaculizar a ac;ao dos escravagistas, os jesuítas reúnem os 
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índios que nao haviam se dispersado pelas florestas e os levam 
para a outra margem do rio Uruguai, onde estariam a salvo dos 
ataques. 

Atravessando as águas do Uruguai, os padres fundam pela 
segunda vez a reduc;ao de Sao Miguel, desta vez na margem 
ocidental deste rio. Sua popula~ao com todos estes percal~os 
ver-se-ia reduzida de 3. 400 habitantes de antes da transmigra
~ªº para pouco mais de 1.000 após a mesma. Esta reduc;ao se
ria assolada em 1642 por grande vendaval que destruiria com
pletamente a aldeia e danificaria bastante a igreja. Trabalhava 
ali nesta ocasiao o célebre lrmao Domingos de Torres, vence
dor da batalha de Mbororé contra os bandeirantes, que marcaria 
o fim da ofensiva destes contra · os Sete Povos. "Nao sendo 
arquiteto, mas sempre realizador de tudo em que se empenhava, 
levantou outra (igreja), coberta de ·telhas, que ficou t~o linda 
quanto as igrejas de Espanha". • · 

Quando os índios e jesuítas retornam para o atual Rio Gran
de do Sul, Sao Miguel vai ~ser reconstruída ao norte do rio Pi
ratini, em um rincao formado pelo Piratinizinho e pelo Santa 
Bárbara, afluentes daquele rio. "Ficava assim a vinte léguas de 
Sao Nicolau, dez de Sao Luís, já fundadas, e segundo o Padre 
Ventura Suárez, entre as coordenadas de 28º21' Lat. S. e 323°45' 
Long. L. da ilha do Ferro. Azara dá para este povo a localiza
~ªº de 28º32'36" de Lat. S. e 323º22'24" de Long. L. divergindo 
da latitude S., observada pelo demarcador José Maria Graber, 
que encontrou 28º33'13" e a mesma long L. de Azara". 6 

Sao Miguel era a mais populosa entre os Sete Povos, con
tando por ocasiao do retorno com 4.195 habitantes. Dado seu 
grande crescimento populacional em 1697, viu-se for~ado a des
membrar-se, fundando com dois mil oitocentos e trinta e dois 
índios, sob a direc;ao do quase lendário Pe. Antonio Sepp, a 
redu~ao de Sao Joao Batista. 

Nenhum pesquisador que se ocupou de Sao Miguel con
seguiu descobrir o nome do padre fundador nesta nova fase e 
que foi seu primeiro Cura. 

Numa disputa relativa a gado da estancia de Sao Miguel, 
que teriam passado para · a vizinha invernada de Sao Lufs, em 
meados de 1690, aparece o nome do Pe. José de Vargas recla
mando em nome do Corregedor e demais oficiais do Povo 
contra a apropriac;ao desses gados e solicitando providencias ~o 
Superior das redu~oes. 6 Certamente, por'ém, o Pe. Vargas nao 
foi o fundador de Sao Miguel, mas sim, um de seus primeiros 
Curas. 
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o Senhor Morto, estátua em madeira medindo 2,14 m (Matriz de 
Santo Angelo) 

· Prestaram ainda servic;os em Sao Miguel os sacerdotes Ber
nardo Casero (ou Cubero, segundo Pastells); Antonio Sepp, mais 
tarde fundador de S. Joao; Henrique Matheis (natural de Mali
nas, Flandres) e o Pe. José Francisco Arce (natural das Canárias) 
que, em 1716, sendo mandado catequizar os Payaguá, no alto 
do rio Paraguai, juntamente com o Pe. Bartolomeu Blendes se
ria chacinado por estes índios. 

Em 1751 contava a reduc;ao com seis mil, noventas e cin
qüenta e quatro habitantes e urna próspera atividade económica, 
baseada fundamentalmente na pecuária, urna vez que a carne 
constituía a principal alimentac;ao dos índios. Sao Miguel pos
suía mais de vinte estancias, algu~as de grande extensao onde 
eram criadas mil ha res de cabec;as de gado. No campo dos ofi
cios era também notável seu desenvolvimento, sendo enorme 
o número de carpinteiros, marcenelros, torneiros, pedreiros, ti
pógrafos, ourives, músicos, fundidores, gravadores, pintores, es
cultores, xilógrafos e mecanicos. Fabricavam tecidos, tanto de 
algodao como de linho. fundiam sinos, construíam instrumen
tos musicais, serrarias e engenhos para moer cana, nao esque
cendo, inclusiv0e, finos relógios qué adornavam a igreja e a casa 
dos padres·. 

Mais tarde, com permissao da Coroa .espanhola, passaram 
a fabricar armas de fogo para sua defesa, tendo também sido 
utilizados como guardas das fronteiras ·espanholas, como nas 
Jutas contra a Colonia de Sacramento. 

Sao Miguel seria quase integralmente destruída por ocasiao 
da Guerra Guaranítica quando os índios ante a ap·roximac;ao 
das tropas luso-espanholas atearam fogo a reduc;ao, só nao o 
sendo totalmente devido as fortes chuvas que caíram na oca
siáo. 

SÁO LUIZ GONZAGA 

Esta reduc;ao seria fundada em 1687 e como várias outras, 
entre as quais Sao Miguel, procedia de Concepción que, quando 
do exodo missioneiro em direc;áo a margem ocidental do Uru
guai, acolhera os fugitivos dos ataques bandeirantes. lsto ocor
reu com quase todos os ·povos da Província de Guaira e com 
os do Tape, que em 1637 sofreram ataques devastadores · da 
bandeira de Raposo lavares. 

Esta circunstancia faria de Concepción um centro de inte
grac;áo entre as duas nac;oes, Tape e Guarani, que em longo 
período de vida comum acabariam por miscigenar-se anulando 
mu itas das diferent;as que entre eles existia. 
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Participam do retorno ao território do Rio Grande do Sul 
2.500 índios que vao se estabelecer no Caa<;ap~-mini, transfe
rindo-se posteriormente para as margens do arroio Chimbocu, 
afluente do Piratini, em regiao onde hoje se localiza a cidade 
de Sao luiz. Nesta redu<;ao havia descendentes das antigas 
redu<;oes do Tape, Sao Joaquim e Santa Tereza. 

A mudan<;a e estabelecimento de Sao Luiz foi presidida 
pelo próprio Superior das redu<;oes, Padre Alonso de Castillo. 
Acompanhou a mudan<;a como primeiro Cura o Padre Miguel 
Fernandes, que foi, posteriormente, Cura de Sao Leopoldo, o qual 
esteve em Sao Luiz durante oito anos. Mais tarde foi remo
vido para Japeju .em 1720, onde serviu dez anos, até seu fale
cimento. Este sacerdote seria substituí do em Sao Luiz pelo 
Padre Francisco de Avedaño, também natural de Assun<;ao, o 
qual em 1696 já se encontrava nesta redu<;ao. 1 Entre seus tra
balhos avulta a melhor disposi<;ao do povo, cujas casas, con
forme anua de 1698, vao sendo concluídas, fabricando-se telhas 
de barro para sua cobertura. 

Em 1706 já era Cura de Sao Luiz o Padre Francisco Medra
no, e em 1724 trabalhava nesta redu<;ao o Sacerdote Conrado 
Harder. O Pe. Adolfo Ska11, natural da Boemia, encontrava-se tra
balhando aí em 1738. Em 1742 trabalhava em Sao Luiz o Pe. 
lnácio Ferber que ainda desempenhava suas fun~oes em 1747, 
juntamente com o Pe. Tadeo Henis, do qual encontramos refe
rencia a sua presen<;a aí ainda no ano de 17 49. Por ocasiao 
da assinatura do Tratado de Madri encontramos em Sao Luiz 
os Padres lnocencio Erber e Jacinto Marquez; o primeiro viria 
desempenhar mais tarde as fun<;oes de vice-superior das re
du<;oes do Uruguai. 

Em 1863 o Cónego J. P. Gay dava a seguinte descri<;ao do 
que restava deste povo: 

"(O Povo de Sao Luiz) ... é ainda hoje o mais conservado, 
se bem que arruinado. Ainda estao de pé dezoito quartos na 
pra<;a, oito salas do colégio, das quais urna serve atualmente 
de Matriz, sao assaz conservados, se se excetuarem os telha
dos que precisam ser consertados e de novo branqueados. Os 
quartos do colégio, paralelos a igreja, também estao de pé, mas 
sem telhados. A frente do lado da pra<;a ainda está fechada 
e no claustro algumas laranjeiras e alguns pessegueiros. Des
manchou-se o relógio solar que estava no meio, .e entre as fen
das das pedras do seu pedestal cresceram duas lindas laranjei
ras. As colunas do colégio que se acham nos seus lugares e 
as do frontispício e dos corredores laterais da igreja, que na 
maior parte caíram, sao de enormes pedras de urna só pe<;a." 
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SAO LOUREN<;O 

Sao Louren<;o Mártir surge de urna colónia fundada em 
1690, através de Santa Maria Maior, na bada oriental do Uru
guai. Santa Maria Maior surgira com as antigas redu<;oes do 
Paraná, tendo sido estabelecida as margens do lgua<;u pelos 
Padre Diogo de Boroa e Cláudio Ruyer (1626). Os constantes 
ataques bandeirantes for<;ariam sua transferencia para um local 
próximo ao povo dos Mártires, donde trasladou-s.e para urna 
melhor posi<;ao a meia légua do m. d. do Uruguai, aos 27º53'14" 
de Lat. S. e 3°14'56" de Long. 8 

'foi muito importante a influ~ncia exercida por Santa Maria 
Maior na História das Missoes, conforme assinalam vários auto
res. Sua importancia nao se limi~ou ao aspecto económico, 
onde destacava-se como entreposto de gado ovino, mas apre
sentava-se também como dos mais desenvolvidos centros mis
sioneiros nas artes e industriais artesanais. 

A necessidade de suá iundac;ao surgiu da expansao demo
gráfica de Santa Maria Maior. A anua de 1691 nos dá notícia 
de que esta redu<;ao no ano anterior dividira-se em duas partes, 
destacando-se um agrupaménto de tres mil, quinhentas e doze 
pessoas em oitocentas e vinte e tres famílias, que iriam fundar 
Sao Lourenr;o Mártir. 9 . 

A funda<;ao deste novo Povo foi dirigida pelo Padre Ber
nardo de La Vega, que seria seu primeiro Cura. Aí permaneceu 
até 1695 quando foi substituído pelo Padre Miguel Fernandez, 
vindo do povo de Sao Luiz, que ele fundara e onde fora o 
primeiro Cura .10 

O local escolhido para estabelecimento do povo foi urna 
p~anície nas pontas do arroio Uruquazinho, entre Sao Luiz e 
Sao Miguel. Esta localiza<;ao foi situada por Cabrer como de 
28°27'51" de Lat. S. e 323º14'29" de Long. 11 a seis léguas (de 
26 1 /2 ao grau de Sao Luiz e a tres de Sao Miguel, que lhe fica
va a sudeste). 12 

O fundador desta redu<;ao, Padre Bernardo, desempenharia 
posteriormente as fun<;oes de Superior das Doutrinas do Uru
guai, fun<;ao que desempenhou até 1699 · quando foi nomec;tdo 
Cura da Doutrina de Sao Carlos. Morreria a 7 de abril de 1700 
no Colégio de Buenos Aires. 

O novo Cura, Padre Miguel Fernandes, foi depois substi
tuído pelo Sacerdote Paulo Cano, que dirigiu a redu<;ao até 
1700. Foi seu sucessor o Padre Joao Maria Pomp.eyo que em 
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1715 tornou-se vice-superior das reduc;oes do Uruguai. E'!' 170! 
a reduc;ao de sa.o Lourenc;o já contava com quatro mil, qu1-
nhentos e dezen6ve habitantes. 

SÁO JOÁO BATISTA 

A história de Sao Joao Batista está interligada a história 
da obra do Padre Antonio Sepp, o chamado "genio das !11is
s6es". Seus livros, Descri~ao de Viagem e Trabalhos Ap-0stóhcos, 
bem como inúmeras cartas e manuscritos inéditos, sao de gran
de valor para o conhecimento da civilizac;ao missioneira. 

Sao Joao seria fundada pelo referido padre a 14 de setem
bro de 1697 como resultado do desmembramento .de Sao Mi-
guel, entao o mais populoso dos povos. . 

Acompanhado pelos principais caciques, dos que hav1am 
se disposto a transferencia, 0 Padre Sepp saiu em direc;ao ao 
Oriente em busca de um local adequado a instalac;ao do novo 
povo. 

"O local escolhido distava quatro léguas de Sao Miguel, 
além da serra do Urubucaru, e o arroio referido é o lbicuá, 
afluente da margem esquerda do ljuí. Nasce também nas pro
ximidades o arroio Moinho, que verte suas águas no ljuizinho. 
O Padre Ventura Suárez determinou para Sao Joao Batista as 
coordenadas 28º21' Lat. S. e 323°51' de Long. L. Azara· a localiza 
na posic;ao de 28º26'56" de Lat. S. e 323°12'20" de Long. 
Cabrer dá 28º27'51" de Lat. S. e 323°37'22'' de Long., diferindo 
ainda de Saldanha que encontra para Lat. S. de Sao Joao 
28º28'3" . 18 

Logo depois os homens das. t~i?os destinadas a nova ~edu
~ao dirigiram-se para 0 local .e 1.n1c~.a~am. os trabalhos de 1n~t.a
lac;ao. Realizada esta com a d1stnbu1<;ao _d~ ~erras a c_a?a f~m1lia, 
feita pelos própri<;>s caciques, e com _o 1n1c10 da ed1f1cac;ao ~as 
casas e da igreja, passou-se a formac;ao do governo da reduc;ao. 
"Elegeram-se para isto os índios de maior autoridade, e. ~xp~e
riencia para administrar a justic;a e outros para os cargos militares 
com que se defende o país ante as correrias que, de quando 
em quando, fazem nestas terras os povos do Brasil. Os demajs 
foram dedicados as artes mecanicas". 14 

A igreja de Sao Joao Batista foi construída pelo Pe. Sepp, 
de urna pedra chamada "cupim", que o gaúcho chama de 
"pedra-formiga" e o . índio de "itacuru". Realmente os blocos 
. porosos desse minério muito se assemelham a torroes de for
migueiros. Vemo-la na regiao das missoes a cada passo, emer
gindo da relva em t0rr6es amarelos, castanhos, roxos e pretos. 
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O Padre Sepp foi instituído o'ficialmente como pároco de 
Sao Joao a 17 de agosto de 1703. Naquele tempo era seu 
companheiro o Pe. José de Texedes. Em 1732 figura como com
panheiro na reduc;ao de Sao Joao o Pe. Francisco Xavier Limp. 
Neste mesmo ano José Schimith dirige a construc;ao do retá
bulo do altar-mor de S. lnácio, em Buenos Aires, lavrado pelos 
índios desta redu<;ao. 

Em 1742 eram missionários aí os Padres José lberacker e 
Joao Marquesetti. 

A obra mais notável desta redu<;ao foi o relógio da torre 
da igreja, que ao meio-dia fazia passar os doze apóstolos pe
rante o mostrador, tal como em Munique existia na época. 
Segundo alguns autores este relógio seria obra do· próprio Pe. 
Sepp. Sabe-se entretanto que naqu~le tempo haviam inúmeros 
irmaos jesuítas relojoeiros e ferreiros vindos da Europa, po
dendo o relógio ser obra de um desses. Talvez fosse o lrmao 
Carlos Franck que faleceu nesta reduc;ao a 6 de janeiro de 
1744, tendo tido fama como ferreiro e relojoeiro. 

Trabalhou também neste. povo, em 1747, o Pe~ Francisco 
Szerdahel'jic, natural da Austria. Em 1750, lá .encontramos os 
Padres Luís Charlet, Pedro Viedma e Adolfo Skall. O primeiro 
aí trabalhava, pelo menos desde 1744. Na época da expulsao 
dirigiam o povo os Padres Pedro Viedma e Miguel de Sotto, 
que foram substituídos pelos franciscanos Juan Fretes e Santia
go Encinas. 

Sao Joao tornou-se célebre por ter extraído de seus for
nas primitivos o primeiro ferro que se fundiu nas missoes e 
temperado o ac;o que utilizaria em seus sinos. 

Na zona que hoje abrange o município de Tupancireta, o 
Padre Sepp plantou inúmeras árvores frutíferas, principalmente 
pessegueiros e ameixeiras. José Hansel afirma, inclusive, que· 
o nome Tupancireta (terra da mae de Deus) teria sido dado 
pelo próprio sacerdote. 111 

O território que integrava esta reduc;ao abrangia urna ex
tensao muito vasta, indo ao Norte até a vertente do Uruguai e 
ao Sul até a serra da Soledade. A Oeste limitava-se com a 
reduc;ao de S. Angelo, dela distando vinte e quatro quilómetros. 

SÁO BORJA 

Sao Francisco de Borja teve origem em urna c~lonia de 
povoadores estabelecida por Sao Tomé em 1682, a oriente do 
rio Uruguai, ocupando as terras da vasta estancia que, entre os 
iios Camaqua e Butuí, lhe haviam sido destinadas para criac;ao de 
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gado. A reduc;ao funcionaria também co':!:lo um posto de -def~
sa da vasta regiao ameac;ada pela expansao portuguesa. Já do1s 
anos antes um exército missioneiro, sob o comando do Cor
regedor de Sao Tomé, Cristóvao Capiy, custodiado P.elos Padres 
Joao de Anaya e José Texedes, atravessou o referido lo.cal e 
atacou a Colonia do Sacramento, recentemente fundada pelo 
portugues D. Manuel lobo, destruindo-a. Além ?es.tes obje
tivos de ordem militar, havia os de ordem econom1ca como 
a busca de gado das recém-descobertas Vacarías do Mar. 

Em 1687 recebe mais um grupo de famílias oriundas de 
Sao Tomé aumentando sensivelmente a populac;ao prirnitiva que 
era de apenas mil, novecentas e cinqüenta e duas almas. 

. O primeiro Cura deste povo foi o Padre Francisco Garcia. 
Em 1706 lá encontramos o Padre Domingos Calvo. O segundo 
Cura de Sao Borja, Padre Tomás Bru.no, trabalhou na reduc;ao 
até 1706, tendo por companheiro o lrmao Leigo José Brazanel
li. Este último, extraordinário artista e arquiteto, se desdobra 
em todos os setores artísticos construindo o templo, erguendo 
o povo segundo o trac;ado por ele estabelecido, abrindo em 
talha magníficos altares e adornando-os com belíssimas está
tuas P. transmitindo sua arte a índios que nela mais tarde se 
notabilizaram. 

Sob a administra<;ao do Padre Calvo, assinalam-se acon
tecimentos importantes na vida incipiente de Sao Borja. Pela 
sua posic;ao como o mais meridional dos povos jesuíticos e 
aproximac;ao das extensas campanhas onde agem o~ í~d~os ca
valeiros, inimigos naturais dos Tape, e pela contnbu1c;ao em 
soldados para os assédios a Colonia do Sacramento, cabe a 
esta reduc;ao um elevado onus na defesa comum aos povos da 
Banda Oriental do Uruguai. Adestrados na arte da guerra, tive
ram como instrutor e estratega principal o lrmao Brazanelli, 
misto de artista e guerreiro. l.númeras vezes os samborjenses 
terc;aram suas armas, obtendo importantes vitórias. 

Em fevereiro de 1708 é destroc;ada a Confederac;ao dos 
Guenoa que há muito hostilizava os índios missioneiros, e Sao 
Borja retoma o ritmo de sua evoluc;ao tornando-se um dos maic; 
importantes povos das missoes orientais. Em 1750 encontravam
se ,em Sao Borja os Padres Miguel Amengua!, Antonio Planes e 

' Jaime Mascaró. 
Após a expulsao dos jesuítas e mesmo durante as guerras 

das conquistas, este povo nao foi destruído nem queirnado 
como os da margem ocidental do Uruguai, nem abandona
do como os da margem oriental. Seu colégio e as casas da 
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prac;a foram continuamente ocupados pelas tropas portuguesas, 
brasileiras e outros particulares. 

Seus edificios foram sendo paulatinamente destroc;ados pe
lo abandono e mesmo pela ac;ao predatória das autoridades 
responsáveis, sendo suas casas arrematadas por ordem do Go
verno Republicano, durante a Revoluc;ao Farroupilha. O Gover
no Imperial, em 1850, anularía estas transac;oes e as colocaria 
novamente em leilao. 16 

Ainda, durante a Revoluc;ao Farroupilha, acabaría de ser des
truída a velha e imensa igreja. Um oficial das forc;as imperiais, 
depois de ter ocupado o povo, utilizou-se dos retábulos e de
mais madeiras da igreja, bem como das imagens sacras como 
alimento para fogueiras . 

SANTO ANGELO 

Teve este povo a mesma origem de Sao Luiz, surgido vinte 
anos antes, ambos resultantes de um desdobramento de Con
cepción. Sua fundac;ao data de 12 de agosto de 1706 quando 
Concepción, apesar do desmembramento de Sao Luiz, que lhe 
diminuíra a populac;ao em tres mil pessoas, duplicara seus habi
tantes, atingindo, em 1706, a seis mil, quatrocentos e quarenta 
e nove pessoas. 11 O povo da Santo Angelo será fundado com 
setecentas e trinta e sete famílias daí oriundas, permanecendo 
ainda na reduc;ao primitiva tres mil, trezentas e trinta e quatro 
pessoas distribuídas em setecentas e oitenta e urna famílias. 

Concepción foi das reduc;oes mais importantes pela in
fluencia que exerceria sobre as outras populac;oes missionei
ras desde quando estas, fugindo da agressao bandeirante,. se 
trasladaram para a margem ocidental do Uruguai. Receberia a 
maior parte das populac;oes de Sao Joaquim, Sao Pedro e Sao 
Paulo; Caac;apá-mini, Jesus Maria do lbiticaraí e Sao Carlos do 
Caapi. 

Embora nao se tenham provas definitivas, a maioria dos 
autores admite, dada a abundancia de indícios, ter sido o Pa
dre Diogo de Haze o fundador e primeiro Cura desta nova 
reduc;ao. Por ocasiao de sua fundac;ao, o mesmo era Cura em 
Concepción, aparecendo · novamente seu nome em 1708 numa 
questao de terras e ervais, envolvendo aos· povos de Sao .Mi
guel, Sao Luiz e Santo Angelo, de forma que parece ser nesta 
ocasiao Cura desta última. 

Pouco permaneceriam no primeiro local ·em .que se estabe
leceram, entre os rios ljuí Grande e ljuizinho, visto que sua lo
calizac;ao entre dois rios caudalosos dificultava ~ possibilidade 
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Um Sao José em monolito, medindo 36 cm (Catedral de Porto Alegre) 

de expansáo. Desta forma resolvem os santo-angelenses . se 
transferirem mais para o norte, vindo a ocupar o . local onde 
hoje ainda se encontra. Para tanto transpoem o ljuí Grande e 
se estabel~cem a sua margem direita, entre os arroios Taqua
richim e Santa Bárbara. O Padre Ventura Suárez encontrou 
para coordenadas des.ta missao 28º15' de Lat. S. e 323º53' de 
Long. L. da ilha do Ferro, diferindo de Cabrer que lhe dá mais 
3' de Lat. S. e para Long. 323º47'15" . 1s · 

Mesmo após a separa<;ao continuam a existir certos la~os 
entre a redu<;áo-mae e Santo Angelo, e ainda bem maís tarde 
as estancias de cria~ao de Concepción e Santo Angelo ficavam 
juntas, nas margens do lbicuí, e.ntre as de Sao Miguel e Sao 
Borja. Quando da fuga dos vários povos para a margein oci
dental do Uruguai, Concepción ficou com os direitos a explo
ra~ao dos ervais nativos de Nhucorá (local hoje conhecido como 
lnhacorá), os quais, com a funda<;ao de Santo Angelo, foram 
restituí dos a esta. No inventário desta redu<;ao constam nada 
menos de dezenove ervais, cuja explora~ao sempre constituiu 
a principal atividade econórnica .deste povo, ao contrário de 
Sao Miguel, mais dedicado a pecuária. Esta seria a caracterís
tica mareante da economia santo-angelense até a ,expulsao dos 
jesuítas. Em 1708 a redu~ao receberia considerável acréscimo 
em sua popula<;áo com a ane)(a<;ao de grande número de mu
lheres e crianc;as Minuano, Charrua, Guenoa e outras que foram 
aprisionadas após a destrui<;áo parcial da confedera<;ao formada 
por estes índios. Estes tinham assolado as reduc;oes de Yapeyu 
e La Cruz sob o comando do cacique Cabari. A paz foi feita 
com a intercep<;ao do Padre José de Arce o qual cons.eguiria 
pacificar esses índios, sendo muitos prisioneiros, principalmente 
mulheres e crian<;as, distribuí dos pelas redu~oes. A de Santo 
Angelo, recém-fundada, recebeu um grande refor<;o para sua 
popula<;áo ainda reduzida nesta época. · 

Com o tempo, Santo Angelo alcan~aria grande progresso 
tornando-se um dos povos mais ricos de toda a regiáo missio
neira. Grande empório de erva-mate dedicava-se a sua indus
trializac;áo, sendo o maior exportador deste produto. Ainda no 
ano de 1768 a produ<;ao ·de erva-mate era de cinco mil arrobas, 
superando a de todos os outros pavos. Era também o maior 
produtor de algodáo produzindo quatro mil arrobas; pouco, 
porém, se dedicava a criac;ao como já afirmamos. Em inventá
rio feito após a expulsao dos jesuítas foram computados em 
seus campos duas mil vacas, cem cavalos e mil ovelhas. Esta 
op<;áo económica nao se dera ao acaso, mas c;omo fruto da 
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divisao do traba1ho estabelecida entre as reduc;oes, a qua1 des
tinara a Santo Ange1o a func;ao de centro agrícola dos pavos 
missioneiros . 19 

Grande também foi o desenvolvimento de Santo Angelo 
nas artes. Já quando do desmembramento de Concepción, 
vieram desta redu~o notáveis artistas que criaram na nova re
duc;ao um expressivo grupo de índios consagrados a pintura 
e escultura. 

Por ocasiao do Tratado de Madri trabalhavam na redu~ao 
os Padres Bartolomeu Piza e Antonio Planes, bem como o irmao 
coadjutor Salvador Conde. No ano de 1744 ocupava o lugar 
de Cura o Pe. José Martin, sendo auxiliado pelo Pe. Joao Batista 
Marquesetti e por ocasiao da guerra guaranítica era Cura o 
Pe. Bartolomeu Piza. Quando da expulsao dos jesuítas encon
trava-se na reduc;ao somente o Pe. Joao Batista Gilge, natural 
da Silésia, na Alemanha. Estiveram ainda em Santo Angelo, 
em razao de seu cargo, os Padres Bernardo Nussdorffer, Ma
nuel Vergara, José Cardiel e Lourenc;o Balda, este último supe
rior das reduc;oes do Paraná e Uruguai quando do desterro dos 
jesuítas. Balda morreria durante o regresso a Europa, senda 
sepultado em alto-mar. 

Em 1750 a populac;ao era de quatro mil, oitocentas e cin
qüenta e oito almas, e em 1753 havia, neste povo, cinco mil 
e quinze índios. 

O TRATADO DE MADRI 

As intrincadas questoes diplomáticas que culminaram com 
a assinatura do Tratado de Madri refletiam disputas económicas 
e políticas entre as Corcas Ibéricas, impossíveis de serem aco
modadas nos termos de um acorde, como ficaria comprovado 
posteriormente. · 

A política colonial castelhana nunca se caracterizou por um 
cuidado muito apurado para com suas possessoes aqui na Amé
rica. Este descuido com relac;ao as terras situadas no Prata 
facilitaram o avanc;o lusitano em sua marcha colonizadora até 
as margens do rio da Prata de forma a poderem fundar a Co
lonia do Sacramento a margem esquerda deste rio, defronte a 
Buenos Aires. 20 

A Colonia do Sacramento, fundada por D. Miguel Lobo, 
em 1692, significava um ótimo centro comercial portugues e, 
ao mesmo tempo, urna ameac;a as riquezas minerais das colo
nias espanholas. Basta lembrar que o rio da Prata, além de 
ponto de entrada de todas as mercadorias para o Peru e Para-
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Um Menino Deus indígena, prova~elmente parte de urna grande composit;ao. 
Sao nítidos os tra<;os indígenas, denotando a origem do escultor', inclusive a 
coroa é de penas. (Museu particular de Pedro Nunes, Sao Gabriel, RS) 1 metro 
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guai, foi o escoadouro da prata das minas peruanas, dando 
por isto, origem ao nome do estuário. Os portugueses, espe
cialmente através da Colonia do Sacramento, passam a desen
volver um ativo contrabando desta riqueza ocasionando sérios 
prejuízos aos espanhóis. 

A Colonia, devido a sua situac;ao geográfica desfavorável -
a posic;ao lusa mais próxima era Laguna, em Santa Catarina 
-, vivía em contínua instabilidade. Os espanhóis tomavam o 
local com auxílio de tropas da metrópole e forc;as guarani, mas 
assim que estas se retiravam, os contrabandistas portugues.es 
retomavam o local, continuando com sua atividade lesiva aos 
interesses espanhóis. lsto dificultava as relac;6es entre as duas 
Coroas, pois esta zona de litígio aparecia como urna constante 
provocac;ao a Espanha, o que, certamente, nao interessava tam
bénl a Portugal. 

A situac;ao nao chegou a degenerar em um conflito aberto 
entre as duas monarquias devido a política vacilante d.e Castela 
com relac;ao as su as colonias. 

Durante aproximadamente sessenta anos contornou-se a si
tuac;ao através de conversac;6es entre comiss6es parlamentares 
qu.e nada de concreto solucionavam. 

As partes litigantes tentariam resolver esta questao em 1750 
com a assinatura do Tratado de Madri. Portugal cedería a Co
lonia do Sacramento a Espanha, recebendo em troca os Sete 
Povos das Miss6es, situados a leste do rio Uruguai. Ao mesmo 
tempo todos os padres e índios aí residentes deveriam retirar
se para terras de Espanha, levando apenas os bens móveis e 
semoventes, armas, pólvora e munic;6es. 

Nao poucas foram as reac;6es do lado espanhol contra a 
assinatura do Tratado, pois, para muitos, os reis de Castela te
riam trocado um simples forte "covil de ladroes e contraban
distas" por um território de extraordinária capacidade produ
tiva . As Sete Reduc;oes rio-grandenses eram as mais lindas e 
ricas de todas as trinta fundadas pelos jesuítas. Os rebanhos 
de gado e os bosques de erva-mate, os maiores. Em parte algu
ma da América a arte, os oficios e manufaturas floresciam como 
nas Miss6es, entre 1690 e 1750. Em suas cidades viviam trinta 
mil habitantes dedicados a atividade produtiva. 

Existia ainda entre os portugueses a esperanc;a de encontrar 
ouro na zona missioneira. Por outro lado a recuperac;ao da 
posse sobre a Colonia do Sacramento dava a Lisboa um novo 
poder de barganha, pois corria solto um florescente contraban
do, em detrimento dos mercadores de Sevilha, que pressiona 
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a Coroa. no sentido de ser destruído aquele perigoso enclave 
luso em local tao estratégico. Disto se aproveita o Marques 
de Pombal para exigir em troca a cessao de toda a área jesuí
tica da margem esquerda do rio Uruguai. Ao mesmo tempo 
estaria desferindo um golpe na Companhia de Jesus, odiad~ 
inimiga da burguesia .européia. Em favor das pretens6es lusita
nas teriani pr:essionado o embaixador da Inglaterra em Lisboa, 
Keene, e a rainha da Espanha, Dona Bárbara de Braganc;a, por
tuguesa de nascimento. 

Os jesuítas ficavam numa delicada situac;ao. Se apoiassem 
a resistencia indígena ficariam mal situados com a Coroa Es
panhola, dificultando mais ainda sua situac;ao na Europa. Se 
aconselhassem a subserviencia ao Tratado perderiam a confian
c;a dos índios, o que efetivamente ocorreu em muitos casos. 

Muitas foram ás resistencias mesmo entre as autoridades 
coloniais espanholas contra o cumprimento do Tratado. Nem os 
inúmeros e valiosos servic;os prestados pelos Guarani a Espa
nha serviram como argumento em favor da experiencia jesuí
tica. Como "indenizac;ao" aos jesuítas o rei prometeu enviar 
cinqüenta e dois mil pesos, quando só os bens imóveis de 
urna das reduc;6es (Sao Nicolau) foram orc;ados pelos funcioná
rios espanhóis em oitocentos mil pesos, e a igreja de Sao Mi.guel 
em um milhao de pesos. 21 

. 

A assinatura do Tratado foi urna vitória da Diplomacia por
tuguesa e dos .escravistas brasileiros em particular. A contradi
c;ao entre colonos e jesuítas era quase tao antiga quanto o 
Brasil, sendo a primeira conhecida na sociedade brasileira. A 
inexistencia de mao-de-obra para as atividades agrícolas tor
navam o apresamento de índios urna lucrativa atividade para 
os paulistas. Eram os jesuítas protetores e tutelares destes ín-
dios dificultando as cac;adas humanas dos bandeirantes. Parti
cularmente a adoc;ao do sistema de reduc;oes causaram pre
juízos apreciáveis aos cac;adores e escravistas, embora muitas 
vez es ten ha facilitado o apresa mento. 

Embora a cac;a aos índios missioneiros tenha cessdo após a 
derrota bandeirante em Mbororé, no Século XVIII, as incurs6es 
ressurgem no Rio Grande do Sul com advento do Ciclo do Ouro 
e pela valorizac;ao que o charque vai alcanc;ar nas zonas. de 
minerac;ao. 

Eram as reduc;oes um círculo fortificado impedindo os pau
listas de atcanc;ar seus objetivos e o império luso de estender 
seus domínios em direc;ao ao sul. Atém disto a Companhia de 
jesus, organizada para defender os interesses da lgreja Feudal, 
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sempre fora olhada com hostilidade pela burguesia européia, 
agora já influente .ºª península ibérica. 
. Este sentimento importado da Europa encontrava grande 
receptividade no Brasil, pois aqui a oposic;ao jesuítas-colonos 
era tao antiga quanto a colonizac;ao. 

Por outros lado os índios tinham os paulistas e portugueses 
na conta de verdadeiros demonios, pois nao haviam esquecido 
que seus pais tinham sido, durante um século, cac;ados como 
feras e vendidos como escravos por Antonio Raposo Tavares, e 
seus predecessores e sucessores. Existia, na velha igreja do Bom 
Fim em Sao Gabriel (RS), um eloqüente testemu.nho disto: urna 
es·cultura de madeira, indubitavelmente trabalhada pela mao in
dígena. Representa ela um Sao Miguel, de inequívocos trac;os 
fisionomicos índios, que usa um cocar de penas e courac;a de 
algodao, ve$timenta bandeirante para as lutas. em mata virgem. 
Este Sao Miguel, em vez de pousar sobre um dragao, se mantém 
sobre um demonio alado que apresenta a fisionomia, o corte 
do cabelo, a barba, os bigodes e a vestimenta de um bandei-

• rante. 
... Diante deste quadro e da imposic;ao luso-espanhola de que 

os habitantes das miss6es abandonassem suas 'terras e cidades, 
·era inevitável que a luta se desencadeasse, apesar da oposic;ao 
dos padres neste sentido. Esta, aliás, tem sido urna .questao 
histórica muito con~rovertida. Nao poucas foram as vozes que 
acusaram os padres da .Companhia de Jesus de terem levado 
os índios ~ resistencia . suicida. Os documentos disponíveis, po
rém, parecem indicar o contrário. Parece-nos mesmo difícil que 
conhecendo a verdadeira forc;a das tropas ibéricas, tivessem os 
padres qualquer ilusa.o quanto a possibilidade de resistirem as 
determinac;oes do Tratado de Madri. 

Sabemos haver o padre superior da Província dos Jesuítas no 
Paraguai recomendado aos sacerdotes dos Sete Povos para fa
zerem valer sua influencia a fim de que a transmigrac;ao se 
desse sem o menor atrito. lsto fez, inclusive, periclitar toda a 
influencia dos padres sobre os índios, chegando muitos a ter 
até sua integridade física ameac;ada por insistirem para que estes 
abandonassem 'suas terras. 

Padre Sepp nos conta como os índios se ap·egavam a terra, 
' Reagiam sempre que era preciso fazer urna mudanc;a, mesmo 

quando se tratava de urna simples transferencia de urna reduc;ao 
para outra. t: fácil imaginar quao profunda deve ter sido a re
volta dos habitantes das reduc;oes quando quiseram mandá-los 
para a outra margem do rio, urna zona já superpovoada, onde 
para eles nao havia alimentac;ao nem moradias. A influencia 
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dos padres foi insuficiente . para convence-los da inutilidade . da 
revolta. 

Cientificado do !ratado q~e _obrigava a transmigrac;ao dos 
Sete Povos, o superior das- m1ssoes, Pe. Nussdorffer solicitou 
urna dilatac;ao de tres anos para realizar a transferen~ia e nova 
coJonizac;ao. O comissário espanhol teria respondido: - Nem 
tres meses sequer serao ~utorgados. 

Quase todas as reduc;oes já haviam escolhido sítios· na outra 
margem do Uruguai, de preferencia mais para o interior. Estava 
evidente, entretanto, que as condic;oes dos novos locais nao 
eram favoráveis . · · 

Para fa.zer cumprir as determinac;oes do tratado junto aos 
padres da Companhia de Jesus, · designara o rei da Espanha, 
por indicac;ao do Geral da Ordem, o Padre Lope Luiz Alta
mirano, que veio para a América juntamente com o Marques de 
Valdelírios. Difícil a missao que foi confiada a este padre, logo 
recebido em meio a desconfianc;a geral que o impopularizou 
nao só nas reduc;oes como em toda a regiao missioneira até o 
Paraguai. O Padre Altamirano revelou-se demasiadamente inte
ressado no imediato cumprimento das determinac;oes de Valde:" 
lírios e isto o tornou um inimigo dos índios. · 

O Padre Altamirano chega .a Sao Tomé em s.etembro de 
1752. Sua falta de habilidade provoca a clara hostilidade dos 
indios em relac;ao a ele, o . que faz com que regresse imediata
mente a Buenos Aires. Da Capital enviou tres delegados, os 
Padres Fernandes, Ballester .e Agostinho, que também nao lo
graram resultados. ·os Padres Fernandes e Ballester nao terao 
mais qualquer participac;ao nos fatos posteriores. O Padre Agos
tinho, um ano mais tarde, 13 de agosto de 1753, em Sao Tomé, 
é impedido de ir mais adiante por urna tropa de soldados gua
rani. Apesar de tudo consegue avanc;ar até Concepción, onde 
os-soldados guaraní o expulsam diante de todos os fiéis reunidos 
.em um dia de festa. Exasperado envia ao Cura de Santa Maria 
urna carta reclamando das atitudes dos índios missioneiros. A 
carta só chega até Sao Nicolau, ondeé recebida pero Padre Car
los, a 7 de setembro. O corregedor de Sao Luiz, Miguel Javat, 
comandando urna pequena tropa, apodera-se da carta e a quei
ma em pra~a pública. 22 

Os comissários portugueses e espanhó-is, ao chegarem a fron
tei ra das terras guaraní, sao recha~ados por urna pequena tropa, 
retirando-se a Colonia do Sacramento e daí para Buenos Aires. 
Comes Freire de Andrade perde a paciencia e decide tomar me
didas concretas contra as missoes, escre'vendo ao Marques de 
Valdelírios: "Creio que Vossa Excelencia, após tomar conheci
mento da presente e do relatório do Padre Altamirano, deixar-
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se-á finalmente persuadir de que os padres sao rebeldes. Se 
estes 'santos padres' nao forem expulsos do País, nao encontra
remos senao rebelioes, insolencias e desventuras." 23 

.Oeste trecho depreende-se duas coisas: primeiro que o 
padre Altamirano apoiava-se integralmente nos pontos de vista 
colonialistas; segundo, que o Marques de Valdelírios vacilava 
em empregar a fon;a contra as reduc;oes, sendo pressionado 
neste sentido por Freire Andrade. Em agosto os comissários 
fazem nova tentativa de reiniciarem os trabalhos demarcató
rios, no mesmo local onde haviam sido interrompidos, tendo 
seu caminho barrado pelo corregedor de Sao Miguel, José 
Tiaraju, o Sepé: "O território que pretendeis dispor só per
tence a Deus e a Sao Miguel", teria afirmado Sepé, aos co
missários, confirmando que só. aceitariam ordens do Padre 
Superior e do pároco. Ante o aumento do número de guaraní, 
os comissários portugueses e espanhóis retiram-se para a Co
lonia e Buenos Aires, respectivamente. 24 

Sentindo a hostilidade que se exteriorizava em várias re-
. presentac;oes de cabildos e governadores, o Padre Altamirano 
pr~curou valer-se da influencia do Padre Bernardo Nussdorffer, 
que, como Provincial e como Cura, adquirira grande prestígio. 
Seria o Padre Nussdorffer o .coordenador principal das diligen
cias concernentes a escolha de terreno para as novas instala
c;o·es de aldeias e o encarregado de dirigir a transferencia dos 
referidos povos. Mais tarde também com o mesmo objetivo 
o Padre José Cardiel, cujo nome está profundamente ligado a 
historiografia das missoes, é mandado a regiao ao sul do lbi
cuí onde deveriam ser sediados alguns povos. O Padre Cardiel 
Jegou-nos deste trabalho um interessante mapa. . 

Ao mesmo tempo, por intermédio do PadN? Nussdorffer, 
dirigiu-se o comissário a todos os Curas dos "Sete Povos", 
mostrando a conveniencia de cumprir as determinac;oes reais, e 
estranhando "o zelo indiscreto" que os movia na obstinac;ao 
que alguns mostravam antepondo-se aos cumprimentos destas 
ordens. 

Embora demonstrando gran·de descontentamento e protes
tando mesmo contra a mudanc;a como fez o Padre Cardiel em 
carta ao Padre Altamirano, os Curas dos povos procuraram 
convencer aos catecúmenos para que cumprissem as determi
nac;oes. Nesta ocasiao era superior das miss6es o Padre Matias 
Stroebel, o qual percorreu os "Sete Povos" e escreveu ao co
missário que "nem em cinco anos seria possível fazer a mu
danc;a". E acrescentava que a transferencia dos índ ios nao se 
faria sem um milagre, dada a indisposic;ao que havia notado 
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nas missoes. Deve-se lembrar ter este sacerdote trabal hado nas 
missoes do Paraguai durante cinqüenta anos. 

Por ocasiao do tratado dirigiam Sao Miguel, Capital de 
fato dos "Sete Povos", os Padres Lourenc;o Balda, Miguel de 
Sotto e Diego Palácios . Logo que chegou ao conhecimento 
dos mesmos a ordem para mudanc;a do povo, trataram de pro
curar terreno em condic;oes de alojar a nova aldeia. Urna das 
grandes dificuldades estava na falta de locais adequadas para 
estabelecer suas grandes estancias de gado, elemento funda-
mental de sua alimentac;ao. · 

Mesmo assim fizeram os preparativos iniciais para a mu
danc;a. Ordenou-se nos povos de Sao Xavier e Santa Maria 
Maior que se fizesse, em cada um, cinqüenta carretas para aju
dar o transporte da fazenda dos sete povos. Semelhante ordem 
se deu em outros povos . 25 

Somente o povo de Sao Miguel possuía território para 
mudar-se em urna distancia de duzentas léguas ao .norte de 
Quegai, mas sem urna venda nem pousada, e ainda com gran
de parte da área duvidosa se era . propriedade real ou -de um 
cidadao de Buenos Aires que, poucos anos antes, tivera ali 
um gado como em terreno próprio. 

Fizeram sair outros exploradores para a outra banda onde 
descobriram sítios que, se nao ·eram bons, ofereciam ao menos 
os requisitos indispensáveis a estes estabelecimentos. 

Logo que o Cura de Sao Miguel tomou conhecimento de 
que os habitantes de Sao Borja queriam mudar-se para o rio 
Quegai, escreveu ao Superior Pe. Nussdorffer protestando con
tra tais vizinhos. O m·esmo fez o Cura de Japeju porque os 
habitantes de Sao Borja nao gozavam de bom conceito junto 
aos demais povos, tendo feíto, inclusive, contínuos danos na 
estancia de Japeju. 

Mais tarde, ante a impossibilidade da mudanc;a de alguns 
povos que retornaram das proximidades dos lugares onde iam 
se estabelecer, resolveram os padres, com consentimento das 
autoridades, escolher terrenos ao sul do lbicuí, ocupado pelas 
estancias de Japeju, Sao Miguel e Sao Nicolau. O Padre Car
diel fez o levantamento · dos terr.enos para as futuras cons
truc;oes. 

Em fevereiro de 1753 o Padre Altamirano, vendo novamen
te frustrado seu empenho em retirar a populac;ao dos "Sete 
Povos", devido a pressoes, e sentindo-se ameac;ado, resolve 
seguir para Buenos Aires incumbindo o Padre Francisco Xavier 
limp, Cura de Sao Lourenc;o, de proceder a mudanc;a dos 
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índios. Segundo comunica~ao do Padre Balda, do povo de 
Sao Miguel, os índios estavam convencidos de que o Padre Alta
mirano nao era sacerdote, e sim, um portugues disfar~ado que 
iria expulsá-los de suas terras. 

Desesperados, ante essa situa~ao, os caciques e o Cabildo 
de Sao Luiz mandaram ao Governador de Buenos Aires, José 
Andonaegui, a seguinte carta: 

... 

.. 
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"Senhor Governador: 

Dizemos-te em nome de Oeus, todos os caciques de Sao Luiz, o 
Cabildo e também até as crianc;as inocentes, que gozes de muito boa 
saúde. Recebemos já a tua carta em nossas maos e, tendo-a lido, nos 
humilhamos a Deus só, e também ao santo Rei porque esta tua carta 
nos entristeceu muito e nos deixou muito pensativos. Também o mu
dar-nos é muito difícil para nós, e também a guerra, porque nao fica 
bem que nós, todos cristaos e pertencentes a Deus, peleiemos uns 
contra os outros. Nós nao fizemos mal algum ao santo Rei, portanto 
nao necessitamos de guerra; mas se vierem para encontrar-nos e 
buscar-nos, vingaremos a nossa pobre vida. 

Nós, os de Sao Luiz, estando ao par de que nos mudássemos, fo
rnes a urna terra longínqua, cumprimos a vontade de nosso santo Rei; 
tendo ido duas vezes, todos nós nos cansamos muito e perdemos 
todos os nossos bens; mas nao gostando os caciques e os índios jun
tamente, e nao querendo os infléis Charrua e Moj.ane que fundás
semos (urna reduc;ao) naqueía terra, dizendo-nos: 

- Nao há terra para vós que nao tenha dono, nao fez agora, 
Deus Nosso Senhor as terras para vós, se quereis entrar nelas, há de 
ser com guerra e a ponta de lanc;a; voltamos a nosso povo e nos 
ficamos, nao havendo mais terra que se possa buscar. 

Ves aquí como ternos andado para cumprir a vontacie do Rei. 
Portanto, só nos humilhamos a nosso santo Rei e lhe pedimos que, 
segundo o que se nos tem oferecido como a vassalos seus, nos man
tenha em nossa terra onde nos criamos, porque tu, Senhor Governa
dor, estás constituído para curnprir a vontade de Deus e do Rei. 

Portanto, em nome de nosso Rei, faze-nos justic;a, porque nao 
fica bem que tu fac;as a guerra contra nós, uns pobres índios cristaos. 
Nem tampouco está bem que apartes e tires de nós os padres da 
Companhia de Jesus, nossos santos mestres, porque a estes o mesmo 
filho de Deus Pai, Jesus Cristo, desde antigamente no-los deu a nós. 

Portanto, já te avisamos o que ternos executado, e ternos pedido 
que nao nos tires de nossa terra, antes sirn, que neta nos estabelec;as 
e confirmes. Porque nós, pobres índios, sernpre que tem havido um 
mandado de nosso Rei, o ternos cumprido: sernpre que mandou que 
desc;am os soldados a Colonia, ternos ido; se disse - Estejam um 
ano todo no Paraguai - o ternos curnprido, mostrando sempre que 
somos vassalos de nosso Rei. 

Mas agora ternos este aviso tao difícil e desagradável de mudar
nos que nos tira do juízo e dizemos: Pois que, assim nosso Rei San
to, depois de termos cumprido muito bem seus mandados, quer tirar· 
nos de nossa terra, nos quer perder e nos quer roubar? 

Embora nao queiramos a guerra, mas se a houver, somente dizemos 
aos nossos: - Preparai-vos só para ela, componhamos bem nossa~ 

armas, busquemos . nossos parentes que nos hao de ajudar e, confiando 
em Jesus Cristo, nosso ajudador, dizemos: - Salvemos nossas vidas, 
nossa terra e todos os bens, porque nao nos convém . que com a 
mudanc;a fiquemos pobres e afligidos em vao, nem que nos percamos 
em vao por esses campos, pelos rios e águas, e por esses montes. 

E assim dizemos, .que aqui só queremos morrer todos, se Deus 
nos quer acabar, juntamente com nossas· mulheres e nossos filhos pe
quenos . Esta é a terra onde nascemos e nos criamos e nos batizamos 
e assim, somente aqui, gostamos de morrer. Só este é o nosso pensa
mento; e Deus, Senhor Governador, te conceda sempre boa saúde. 

Aos 18 de julho de 1753 anos. lsto é o que dizem os caciques 
e todo o Cabildo .. . " 2e 

Com a retirada de Altamirano, D. José Andonaegui divul
gou em Buenos Aires sua disposi~ao de ir aos "Sete Povos" 
para lhes impor obediencia, mesmo que fosse necessário em
pregar a for~a. Antes, ai.nda, tentaria amedrontá-los com amea
~as enviadas por intermédio de carta dirigida ao Padre -Stroebel 
para ser transmitida aos povos. 

.Ante a inutilidade das press6es e amea~as, Altamirano ~e-. 
correu a um novo expediente: retirar os Curas das redu~6es a 
fim de privá-las da assistencía dos padres na certeza de que 
os índios ante a amea~a de se verem sem assistencia espiritual" 
cederiam, pois para eles nao poderia haver coisa pior. Este 
expediente nao daria resultado porque nem Andonaegui nem 
o Bispo de Buenos Aires o aceitaram. 

Os superiores da Companhia de Jesus, enquanto isto, mo
viam .esfor~os no sentido de evitar o iminente conflito que, 
certamente, além de sangrento, traria funestas conseqüencias 
para a Ordem. Estas tentativas se frustraram ante o boicote 
estabelecido pelos adv~rsários dos jesuítas, incluindo o Ministro 
Carvajal que confiscava toda a corr:espondencia dos padres 
manten do o monarca alheio ªº problema. 

Altamirano determina novamente a todos os padres dos 
Sete Povos o abandono da regiao de maneira furtiva, levando 
apenas o breviário. Para isto passou toda a sua autoridade ao 
Padre Alonso Fernandez, reitor do Colégio de Buenos Aires e 
vice-comissário. Depois de marcar a data de 15 de agosto de 
1753 como prazo para a fuga dos missionários, parte Fernandez 
acompanhado de mais dois padres com determina\'.6es de até 
expulsar da Companhia o missionário que. se opusess.-e as or
dens ou entao suspende-lo das ordens sacras. Apesar de todo 
o sigilo, os índios, através de seus espi6es, já sabiam, em 
julho de 1753, da aproxima~ao do Padre Fernandez e seus com
panheiros, sobre os quais foram informados tratar-se de vendi-· 
lhoes dos Sete Povos aos portugueses. R~solveram os de Sao 
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Miguel apns1onar os tres padres, já em Sao Tomé, antes de 
terem atravessado o Uruguai, nao conseguindo entretanto seu 
objetivo, pois os mesmos conseguem escapar . Rigorosa vigi
lancia é entao estabelecida em todos os passos do rio impedin
do a entrada de qualquer suspeito ou mesmo cartas que eram 
queimadas sumariamente. Comunicaram ainda a todos os mis
sionários que ninguém deles se atr:evesse a afastar-se de onde 
estavam pois Deus os tinha feíto padres e os tinha enviado para 
assisti-los como haviam feito os velhos missionários do século 
passado. 2 1 · 

A rebeliao armada comec;;ou de forma espontanea alastran
do-se r:epentinamente de forma a fugir totalmente ªº controle 
dos padres cuja autoridade a esta altura já se encontrava com-
prometida. ' 

Sabe-se que dos moradores de Sao· Luiz, quatrocentas famí
lias já se tinham posto a caminho, permanecendo na reduc;;ao 
várias outras que s.e recusavam a emigrar. Estas enviaram um 
mensageiro aos rétirantes convencendo-os a retornarem, o que 
realmente ocorre com excec;;ao de um anciao e quatro crianc;;as 
que nao haviam resistido a longa caminhada. . 

Em Sao Miguel também agitavam-se os moradores. O pri
meiro contingente de quatrocentos deveria pór-se logo a ca
minho. Cento e cinqüenta carr~as haviam sido construídas, 
e os objetos de adorno da igreja já estavam acondicionados 
para a viagem. Apesar do .evioente clima de tensao, o exodo 
inicia sob a direc;;ao do Padre Garcia. 

Para infelicidade dos jesuítas, preocupados em apressar a 
trasladac;;ao, um forte aguaceiro faz os índios desistirem após oito 
di as de jornada. A partir deste retorno, a rebeliao em Sao 
Miguel torna-se incontrolável, mesmo antes as tentativas de per
suasao por parte dos missionários. O Padre Miguel Herrera 
é quase vitimado ao insistir na transferencia, tendo de fugir 
apressadamente. Outros padres nao obtem melhor sorte, e as 
oficinas e lavouras comec;;am a ser abandonadas pelos índios, 
agora somente preocupados com a preparac;;ao da guerra. 

1: dentro deste contexto que comec;;a a destacar-se a figura 
notável do Padre Lourenc;;o Balda, que, ao constatar a inevita
bilidade da revolta, coloca-se ao lado dos nativos e passa a 
ser o verdadeiro cérebro da resistencia, conforme assinalam 
Aurélio Porto e outros autores. Ao lado deste corajoso sacer
dote colocaram-se outros religiosos como Adolfo Skall, Tadeo 
Henis e Miguel Sotto, os quais, entre os interesses da Compa
nhia e os dos indígenas, colocaram-se corajosamente ao lado 
·destes, lutando lado a lado. 
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Nós nao conseguimos entender a posic;;ao dos jesuítas sem 
ligá-la aos acontecimentos da Europa. A Companhia de Jesus 
era odiada pelos "esclarecidos". Representando a burguesia 
Pombal tornou-se um férreo combatente do clero. Ante a~ 
pressoes dos comerciantes do Prata, a Espanha teria pressio
nado Portugal a tomar providencias, resultando o Tratado de 
Madri. Os jesuítas a partir deste momento estavam condena
dos. Qualquer posi<;ao que assumissem lhes seria condenatória. 
Os padres da América transformaram-se em joguetes dos inte
resses da Ordem na Europa. Por isso o contraste entre os 
missionários e o Comissário Altamirano, para exemplificar. Aque
les defendiam seu trabalho missionário, este defendia urna ins
tituic;;ao amea~ada pela burguesia e a intelectualidade. 

Em fins de 1753 já a insurrei<;ao lavrava em toda a parte, 
dando início a resistencia armada que iria derrubar os alicerces 
da civiliza<;ao missioneira. 

Além dos Comissários Comes Freire de Andrade, Marques 
de· Valdelírios e Padre Lope Luís Altamirano aparecem como 
personagens centrais da tragédia missioneira D. José Carva
jal y Lancaster, Ministro espanhbl; Marques de Pombal, Mi
nistro Portugues; D. José Andonaegui, Governador de Buenos 
Aires; D. José Joaquim Viana, Governador de Montevidéu; 
Pe. lnácio Visconte, GeraJ da Companhia de Jesus; Pe. Matias 
Stroebel, Superior das Missoes; Pe. Bernardo Nussdorffer, Pro
vincial de todo o Paraguai e os corregedores guarani Sepé Tia
raju e Nicolau Nenguiru. 

A GUERRA DAS MISSOES 

Como assinala Aurélio Porto, os episódios conhecidos co
mo "Guerra das Missoes" na realidade nao passaram de urna 
série de chacinas, promovidas por dois numerosos exércitos 
aparelhados com as melhores armas, contra bandos de índios 
desorientados e praticamente desarmados. 

Embora nao faltassem historiadores a atribuírem aos padres 
da Companhia de Jesus as responsabilidades por este episódio 
sangrento na História Latino-Americana, na realidade parece ter 
sido ele fruto da revolta espontanea de um povo repentina
mente espoliado de tudo aquilo que arduamente havia cons
truído ao longo de gera<;6es. 

Apesar da revolta que os movia contra os termos do trata
do, os índios vivendo até entao em urna' sociedade cómunitária, 
plena de fraternidade e pureza de propósitos, eram por demais 
ingenuos - ou honestos - para enfrent.arem os europeus. 
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Sem urna organizac;ao unificadora, alheios a prática da guerra 
por muito tempo e, conseqüentemente, sem experiencia bé
lica, tornaram-se alvo fácil para os ibéricos. 

Inicialmente, confiando na intercessao dos jesuítas para a 
revogac;ao do tratado, deixaram que as partidas de limites e 
tropas luso-espanholas avanc;assem .em demasia comprometen
do irremediavelmente as possibilidades de resistencia. 

Os fatos que se seguem, as escaramuc;as e combates até a 
chacina de Caaibaté, onde sao mortos mil .e quinhentos índios, 
sao um testemunho doloroso da desgrac;a de um povo que 
lavrou em sangue um dos maiores protestos na história dos 
povos da América. Aos padres restaría urna posi<;ao extrema
mente delicada: acatar as decis6es das Monarquías e trair aque
les que neles depositavam tanta fé ou colocar-se ao lado dos 
índios, comprometendo, assim, a própria sobrevivencia da Com
panhia na Europa. Alguns desertaram, outros lutaram brava
mente ao lado dos Guarani, como 0 Padre Balda, encarnac;ao 
viva da resistencia · guaraní contra a invasao branca. Ingenua ou 
intencionalmente, mesmo entregando-se a um sacrifício supe
rior a suas forc;as, nao poderiam desertar nessas horas amargas 
que lembravam as primeiras arremetidas bandeirantes sobre 
as primitivas aldeias cristas do Tape. 28 

Nesta guerra de resistencia entre vários outros heróis na
tivos, a história e a lenda ressaltariam a figura de dois notáveis 
chefes, . Tiaraju e Nenguiru, homens e mitos de um capítulo tao 
trágico quanto desconhecido de nossa história. 

Nicolau Nenguiru (ou Languiru) 29 torna-se conhecido pela 
intriga tecida em torno de seu nome e pela bravura demons
trada como chefe dos índios até a chacina de Caaibaté. Urna 
das principais acusac;6es lanc;adas sobre os jesuítas . era a de 
terem organizado no Paraguai um Reino Teocrático cujo so
berano seria Nenguiru. Em torno deste fantástico soberano cir
culavam na Europa lendas maravilhosas, quando na realidade 
tratava-se apenas de um valente corregedor do povo de Con
cepción. 80 

José Tiaraju, o Sepé, Alferes Real e corregedor do povo de 
Sao Miguel, destacou-se durante a Guerra Guaranítica pela lu
cidez demonstrada ao escolher o tipo de guerra possível contra 
os europeus, revelando-se excelente estrategista e guerrilheiro. 
Para Southey foi o único grande líder entre os Guaraní inici
ando sua ascendencia sobre os demais quando, em 1753, for
c;ou a suspensao das demarcac;oes junto a estancia de Santa 
Tecla, no atual município de Bagé e pertencente ao povo de 
Sao Miguel. 
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A partir daí, Sepé tornar-se-ia a alma da resistencia até sua 
morte. 81 

Dentro da estratégia portuguesa de avanc;ar em direc;ao 
ao Prata, funda-se Rio Pardo em 1753 como decorrencia nao 
só da necessidade de defender esta posic;ao avanc;ada junto as 
miss6es como do aproveitamento das tropas que por aí deve
riam transitar para atingir os povos. O forte, por sua posic;ao 
isolada, tornava-se vulnerável expondo a constantes perigos seu 
pequeno destacamento de quarenta soldados. 

Nos últimos dias de janeiro de 1754 um paulista aventu
rou-se a sair do forte e atravessar o Jacuí, sendo imediatamente 
atacado pelos índios. 

Na madrugada de 23 de fevereiro foi o destacamento de 
Rio Pardo atacado por um grupo de aproximadamente mil 
índios numa tentativa de surpreender os portugueses. Depois 
de um violento combate que se estendeu até as nove horas 
da manha, se retiraram os atacantes deixando dezenove mortos 
e um número aproximado de feridos contra apenas um paulis
ta morto e quatro soldados .feridos. 

Chegando este acontecimento até ao comando portugues, 
destacou Comes Freire para Rio Pardo o Regimento dos Dra
g6es, sob o comando do Ten. Cel. Tomás Luís Osório, os quais 
ali chegaram em mar~o de 1754. Receavam os portugueses 
um novo ataque, desta vez melhor organizado, possivelmen
te, sob o comando de um padre. 

O primeiro esquadrao de índios, organizado em princípio 
de marc;o a 9 de abril, acampa entre os rios Vacacaí-Grande e 
Mirim nas proximidades do rio Jacuí. Depois de dirim~rem al
gumas divergencias entre eles, os diversos povos resolvem for
mar urna confederac;ao incluindo os povos da margem direita 
do Uruguai. Os primeiros a se incorporarem as tropas de re
sistencia foram os de Sao Miguel, tendo a frente o destemido 
Sepé Tiaraju. Finalmente, a 17 de abril, depois de resolvidas 
as divergencias, as tropas compostas de mais quatrocentos ho
mens e quatro pec;as de artilharia se poem em marcha, atingin
do Araricá, vadeando o Jacuí no dia 20. O índio Alexandre, 
escolhido anteriormente como comandante geral das tropas, 
determina o ataque ao forte na madrugada do dia 29 procuran
do tirar proveito da cerrac;ao. Trava-se duro combate por quase 
duas horas, tendo os atacantes, recebido mais de mil tiros de 
fuzil e cem de oito pec;as de artilharia, duas delas de grande 
calibre, embora nao tenham sofrido maiores danos,· pois seu 
comandante os dirigía com grande habilidade evitando que se 
expusessem ao fogo inimigo. 
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Percebendo que, se eliminassem ao hábil Alexandre, infli
giriam um sério golpe aos missioneiros, os defensores do forte 
remeteram um comando com 0 objetivo de assassiná-lo. Tres 
negros saíram furtivamente do forte, e surpreendendo aos si
tiantes acertam Alexandre no peito antes que os índios pudes
sem reagir matando dois dos assassinos. Aproveitando-se da 
confusao estabelecida entre os atacantes, os portugueses par
tem para a ofensiva e em número de duzentos contando com 
urna pec;a de artilharia saem do forte forc;ando o inimigo a 
retirar-se. 

Nas escaramuc;as que se seguiram, Sepé, que comandava a 
arttlharia dos índios, é preso, sendo recolhido a prisao de Rio 
Pardo, de onde consegue evadir-se e juntar-se aos seus. Ten
tam ainda os índios levantar urna fortaleza nas proximidades 
do forte portugues, mas acabam ·desistindo e retornando a 8 de 
maio ao povo de Sao Miguel. 

Portugueses e . espanhóis resolvem entao levar a guerra as 
missoes certos de que somente a for~a conseguiria dobrar os 
índJos. Os portugueses contavam com urna tropa constituí da 
de mil, seicentos e trinta e tres homens, dez pec;as de artilha
ria de campo e quarenta barris de pólvora. A 24 de agosto, 
este exército se poe em marcha para Rio Pardo, de onde atin
giria o povo de Santo Angelo. 

Andonaegui, a frente do exército espanhol, atacaria o povo 
de Sao Borja, iniciando por aí a penetrac;ao sobre as missoes. 
Nas alturas de Dayma se lhe opuseram aproximadam.ente tre
zentos índios dos povos de Japeju e de la Cruz, armados de 
lan~as, flechas e tres canhoes de taquarussu, sob o comando 
do índio Rafael Paracatu. Andonaegui remete contra os índios 
um destacamento de quatrocentos homens, comandados pelo 
Coronel Hilson. Na batalha que se trava perdem os nativos 
duzentos e trinta combatentes, tendo sido aprisionados setenta 
e dois, além dos canhoes, munic;ao e a cavalhada. Apesar da 
aparente vitória, compreendeu Andonaegui a gravidade da si
tuac;ao convocando o conselho de guerra que resolve pela re
tirada para o antigo acampamento do rio Negro. 

No acampamento do Jacuí o exército portugues sofria um 
tipo diferente de guerra, sendo assediado a todo momento 
pelos índios escondidos na mata, os quais evitavam combates 
abertos, preferindo tocaiar continuamente os soldados. Esta 
ac;ao era comandada por Sepé, o qual se destacava como o mais 
importante chefe indígena. 
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Nesta ocasiao Comes Freire recebe a comunicac;ao de An
donaegui informando-o da suspensao da marcha de seu exér
cito e sugerindo-lhe a retirada para Rio Pardo até posterior de
libera~ao. Efetivamente a situac;ao dos lusos nao era das me
lhores. Assediado continuamente pelas guerrilhas, mal loca
lizado em várzeas inundáveis e com sérios problemas de abas
tecimento, o General portugues procura entrar em acordo com 
os índios. A 18 de novembro de 1754 é assinado um armis
tício constando de duas cláusulas: 

1.ª) nenhuma parte faria dano a outra enquanto o exér
cito portugues nao voltasse a campanha; 

2.ª) ambas as partes voltaria·m a ocupar suas terras e ne
nhuma delas atravessaria ·º Jacuí que seria o limite 
natural entre as missoes e o Rio Grande. 

Desta forma retiram-se ambas as partes: os índios para suas 
redu~oes, e os portugueses para Rio Pardo. 

O Comando portugue's: com esta manobra, desejava apenas 
ganhar tempo para melhor preparar-se e voltar ao ataque. 

No ano seguinte os dois exércitos mantiveram-se pratica
mente inativos, aproveitando-se Comes Freire para estender os 
domínios lusos até o canal de Sao Gon«;alo, mandando erigir 
al_i _um forte a ~im de armazenar víveres para a segunda expe
d!c;ao a ser e~v1~da contra as missoes. Andonaegui, que licen
ciara seu exerc1to, procurava agora recompó-lo convocando 
para urna consulta militar o Governador de Montevidéu, D. 
José Joaquim Viana, a quem apresentou um plano de campa
nha e convidando-o para assumir o comando de quatrocentos 
homens destinados a ocupar a estancia de Santa Tecla. Somen
te em meados deste ano os dois exércitos reorganizados se 
colocam novamente em marcha para levar a guerra a zona mis
sioneira. O espanhol se desloca com mil, seiscentos e setenta 
homens em dire~ao a Aceguá, ponto de jun~ao combinado com 
o comandante portugues, enquanto este partia de Rio Grande 
com mil, seiscentos e seis home ns. Ambos os exércitos traziam 
urna quantidade enorme de armas e equipamentos bélicos, in
clusive dezenove canhoes dos mais aperfei~oados na época. 
Tudo isto para enfrentar urna forc;a de apenas mil e setecentos 
í~dios, completamente despreparados para enfrentar aquele 
tipo de armamento. 

Os dois exércitos vao-se unificar nas i'media~oes do Sarandi, 
cabeceiras do rio Negro, em 16 de janeiro de 1756 e iniciar a 
marcha urna semana depois. . , 

117 



\ 

... 

Estátua representando um Sao Miguel Indígena esmagando com seus pés 
um satanás representado pela figura de um bandeirante. (lgreja N. S. do 

Bonfim, Sao Gabriel, RS) 

No dia 21 foi encontrado um destacamento de aproximada
mente duzentos índios que s·e retiravam entre Santa Tecla e 
Santo Antonio Velho. No dia seguinte é surpreendido e preso 
um espiao indígena o qual informa estarem os "Sete Povos" 
unidos aos da costa ocidental do Uruguai prontos para a re
sistencia, e que Nicolau Nenguiru os tinha convocado a cam
panha assim que soubera da aproxima<;ao dos espanhóis. ln
formou também estar Sepé Tiaraju, na estancia de Santo Anto
nio, fortificando com quatro canhóes e quatrocentos homens, 
de onde despachava "bombeiros" (espióes) a correr · todo o 
campo mantendo-o informado. 

Nicolau Nenguiru fora esco.lhido pela junta dos caciques 
de todos os povos para o comando geral da resistencia. Reme
teu entáo a carta a todas as redu_<;óes da banda ocidental ·as
si nalando que de cada um deveria sair um destacamento de 
soldados para apoiar seus irmáos dos "Sete Pavos". Voltando 
a Concepción, recrutou quatrocentos índios e a frente deles 
transpós o Uruguai, indo~ estabelecer-se no povo de Sao Joao 
onde dar-se-ia a concentra~ao de for<;as. 

Bem mais demorada foi a organiza<;ao do exército dos 
" Sete Pavos" dada as constantes divergencias entre eles .. Mas 
assim que se teve a confirma<;ao do avan<;o luso-espanhol, ul
timam os missioneiros os preparativos para se porem em mar
cha. Depois de realizada urna prece na lgreja de Nossa Se
nhora do Loreto, saíram do povo de Sao Miguel a 21 de ja
neiro perto de quatrocentos homens entre cavalaria e guarda. 
Neste mesmo dia saíram duzentos índios de Santo Angelo e 
cinqüenta de Sáo Louren<;o. Um dia antes haviam safdo _cen
to e cinqüenta de Sao Luiz e duzentos de Sao Nicolau, e um 
dia depois daquela data, cento e cinqüenta de Sao Joao e du
zentos de Concepción. O total nao excedia de dois mil, cento 
e cinqüenta homens, armados apenas de lanr;as, espadas e um 
pequeno número de armas de fogo, além de dois canhoes de 
ferro e alguns outros de taquarussu que, ao primeiro disparo, se 
tornavam inúteis. 

Nao ignoravam os chefes missioneiros o poderio do exér
cito luso-espanhol, pois recebiam constantes informa<;oes de 
seus espióes, mas, ingenuos e confiantes, esperavam que. suas 
ora<;óes e ladainhas e os santos que carregavam até no fragor 
dos combates os protegessem conduzindo-os a vitória. Mais pre
cavido que os demais comandantes indígenas, o Capitao J~s.é 
Tiaraju fora mandado fazer o reconhecimento das forr;as 1n1-
m igas e compreendera desde logo a inutilidade. de um choque 
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definitivo contra o exértito aliado. Recomendo u com insisten
cia a suspensao de qualquer hostilidade até melhor se prepa
rarem para :evitar urna derrota fatal . Discordava disso o cor
regedor Nicolau. Reunidos os chefes, decidiu-se, conforme a 
opiniao de Nenguiru, que dever-se-ia combater só em caso for
~ado, mas de nenhum modo retroceder. Decide-se também 
pela organizac;ao de guerrilhas para inquietar o inimigo, con
forme opiniao de Sepé. 

Em 7 de fevereiro, depois de algumas escaramuc;as em que 
por duas vezes atacara os espanhóis, matando de urna feita, 
dezesseis, e vinte em outra, com alguns índios, Sepé ataca um 
grui;?o de soldados espanhóis cujo grosso estava emboscado 
nuns matos próximos. Comandava :estes soldados o Governa
dor de Montevidéu, José Joaquim Viana, que persegue os mis
sioneiros, primeiro com setenta e cinco e depois só com vinte 
homens. Aconteceu de o cava lo de Sepé trope(ar numa toca 
de tatu, muito comum na regiao, e o derrubar ao chao. Um 
cavaleiro lhe deu um golpe de lanc;a e o derrubou, sendo o 
próprio Viana quem lhe terminou a agonia com um tiro de 
pistola .. Os espanhóis encontraram ao lado do corpo de Sepé 
urna carta, da qual transcrevemos o seguinte trecho: 

" ... Devemos evitar toda a conferencia com os espanhóis e ainda 
mais com os portugueses, que de todo mal sao a causa. lembrai-vos 
como em tempos antigos mataram muitos milhares de nossos pais, 
sem perdoarem nem as inocentes crianc;as, e como nas nossas igrejas 
profanam as imagens que adornam os altares dedicados a Deus Sen
nhor Nosso. E como quereriam tornar a fazer-nos o mesmo, a nós e 
aos nossos. Nao queremos aqui esse Comes Freire e a sua gente, 
que por instigac;ao do diabo tanto ódio nos tem. Foi ele que enganou 
o seu rei e o nosso bom monarca, e' por isso nao queremos recebe-lo. 
Ternos derramado o sangue no servic;o del-rei, pelejando suas bata
lhas na Colonia do Paraguai, e ainda ele nos diz abandonemos nossas 
casas, nossa pátria. Este mandamento nao é de Deus, é o do Diabo, 
mas nosso rei anda sempre pelos caminhos de Deus, nao do demonio; 
assim no-lo tem dito sempre. Ele sempre nos amou como seus pobres 
vassalos, sem jamais buscar oprimir-nos, nem fazer-nos injustil;as, e 
quando souber de todas estas coisas, nao podemos crer que nos 
mande abandonar quanto ternos e entregá-lo aos portugueses: nunca o 
ac.reditamos. Por que nao lhes dá ele Buenos Aires. Santa Fé, Cor. 
rientes e Paraguai? Por que há de somente sobre nós pobres índios 
recair a ordem de deixar casas, igrejas, tudo quanto possuímos e Deus 
nos dera? ... "32 

Morto Sepé, em cuja prudencia, valor e habilidade tinham 
os índios pasto toda a sua esperanc;;a, estes, depois de pequenas 
escaramu<;as, batem em retirada. Fugiram para a fagoa do Croco
dilo onde come~aram a cavar um fosso e erguer trincheiras 
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que nao conseguira~ concluir. Ao romper do dia 10 de feve
r.eiro marchou o exército aliado contra os índios. Estes tenta
ram intimidar o exército luso-espanhol sem resultado. lenta~ 
ram entao negociar, o que só adiou o encontro por quatro dias. 
Passados estes dias o exército aprestou-se a marchar. Estavam 
os índios completamente desorganizados, aglomerados no alto 
da colina de Caaibaté, expostos de todos os lados e sem pro
te<;ao alguma. Ante a infimac;ao de deixar passagem livre para 
o exército afiado, alguns índios come~aram a se retirar, en
qu~nto os out~os se dispunham a resistir dizendo que mais 
valla morr.er bngando que perder suas terras. Destes, um dis
para um fuzil fer.indo um dos capitaes da vanguarda. Dado o 
sinal, comec;aram os espanhóis a· batalha, disparando seis ca
nhóes car.regados, mas com pouco resultado, pois os índios se 
arrojaram aos fossos que haviam sido feitos no dia anterior. 
Entao a cavalaria inimiga, vendo que os índios estavam divididos 
em tres cor.pos, separou com rápido movimento o que fugia 
daquele que combatía. Urna parte da cavalaria perseguiu e 
passou a espada os fugitivos, ~ a outra atacou o grupo restante, 
massacrando os bravos que teimavam na resistencia. 

A notícia logo se espalhou entre as reduc;óes. Os padres, 
entao refugiados em San Xavier,. convocam urna Junta e esta 
re ... solve pela retirada em direc;ao a Santiago. A esta altura já 
~a~ restava mais nenhuma autoridade dos jesuítas sobre os 
1nd1os, sendo mesmo francamente hostilizados por estes que 
os acusavam de traic;ao. · 

Perto de quatro mil índios, incluindo cento e trinta Cue
noa confederados, o,s quais também haviam sofrido pesadas 
baixas, dirigem-se a Caaibaté para 1enterrar seus mortos. Neste 
local o guarani, D. Miguel Mayrá, novo Corregedor do povo 
de Sao Miguel, manda erguer urna cruz feita pelos soldados 
com a seguinte inscri<;ao: "Ano de 1756 - A 7 de fevereiro 
morreu o Corregedor José Tyarayu em urna batalha que hou
ve em dia de sábado. A 1 O do mesmo, em urna terc;a, houve 
urna grande batalha em que morreram neste lugar mil e qui
nhentos soldados e seus oficiais pertencentes aos nove Povos 
do Uruguai. A 4 de marc;o mandou D. Miguel Mayrá fazer 
esta cruz pelos soldados. 1.1 ªª 

Os índios achavam-se completamente desorientados pois 
nem nos padres confiavam mais. Alguns achavam que poderiam 
recompor um forte exército. Outros se dispunham a ficar nas 
terras e passar ao domínio dos portugtteses. Urna parte se 
dispunha a partir como Sao Luiz, Sao Lourenc;o e Santo Angelo. 
Pediram aos aliados que libertassem seus pr.esos1 o que lhes 
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foi negado. lsso novamente revoltou os índios que formaram 
novas tropas com quatro mil homens, e construíram um fo~e 
que ficou guarnecido pelos soldados de Sa~t~ Ang:io e Sa.o 
Lourenc;o . A 3 de maio de 1756, em Santo lnac10, ma1s de do1s 
mil índios apareceram pelas colinas. Junto ao arroio Churievi, 
a cinco léguas de Sao Miguel, organizam ~s tropas miss!oneir~s 
contando com dois canhoes de ferro e qu1nze de made1ra ma1s 
dura e a 17 de maio ocuparam Sao Miguel para defende-lo 
da i~vestida inimiga. Os índios nao conseguiram resistir as for
c;as inimigas e tiveram de bater em retirada. Movidos pelo de
sespero, atearam fogo a maior parte de suas casas .e ao magní
fico templo que escapou, em parte, das chamas. Ante o avanc;o 
das tropas, fugiram também os padres missionários, embrenhan
do-se pelas matas ou transpondo o rio Uruguai. 

"Terminava assim a Guerra das Missoes. Os índios, aban
donando seus povos, suas casas, dispersavam-se em todas as d!
rec;oes. Os campos talados, os rebanhos desfalcados, as colhe1-
tas perdidas, as alfaias dos templos e até os sinos roubados 
eram o atestado do declínio de urna civilizac;ao que desabava 
nas ruínas de suas próprias aldeias desertas e destruídas em 
parte. 

E tudo isso sem um resultado prático, porque, nas Cortes 
longínquas procurava-se resolver sobre a fixa.~a? . de fronteiras 
indecisas de que se enxotavam os donos ~ru~1t1vos da. terra, 
contra todas as leis da humanidade e da propria econom1a das 
incipientes povoac;oes que floresciam, sobre os alicerces da vida 
crista." 84 

Com os encontros no arroio Churievi, a 1 O de maio, en
cerra-se urna etapa da história rio-grandense, confirmada pela 
entrada das forc;as aliadas em Sao Miguel, a 17 de maio de 1756. 

Após onze anos desde a assinatura do Tratado de Madri, 
anulava-se este acordo através do Tratado de El Pardo (1761), 
permitindo aos índios voltarem as suas terras . Mas o barbaris
mo incrível já havia sido cometido e pouco restava do que 
haviam sido os florescentes "Sete Povos". 

A EXPULSÁO DOS JESUITAS ESPANHólS 

A burguesia liberal, surgida na segunda metade do Século 
XVIII, desfraldava o anticlericalismo como urna de suas ban
deiras fundamentais, visto as notórias ligac;oes do clero com 
a nobreza reacionária. A Companhia de Jesus, por · sua orto
doxia contra as novas idéias surgidas no seio da cristandade, 
tornara-se o alvo principal dos burgueses e, depois de expulsa 
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de Portugal e da Franc;a, acaba sendo igualmente mandada em
bora da Espanha e de suas colonias, sob a acusac;ao de ter cons
pirado contra o soberano Carlos 11. 

Embora assinado em 27 de fevereiro de 1767, o decreto, 
em território sul-americano, somente seria aplicado no ano se
guinte. A situac;ao aqui era bastante delicada pois se na Euro
pa a Companhia era vista apenas como urna inimiga a ser eli
minada, aqui ela servia perfeitamente aos objetivos colonialistas 
de Castel a. Efetivamente poucos se igualaram aos jesuítas em 
servic;os prestados a Coroa. Tinham alargado pelo sertao o ter
ritório :espanhol, sendo a única forc;a a erguer urna barreira ao 
expansionismo luso em direc;ao _. ao Prata, organizando tropas 
indígenas que serviam com entusiasmo toda vez que eram 
chamadas. Haviam eliminado pela .submissao religiosa a resis
tencia dos antigos senhores do Paraguai e do Prata reunindo-os . 
em reduc;oes e tornando-as as mais prósperas sociedades exis
tentes no Novo Mundo. Nao havia quem penetrasse para os 
sertoes senao através dos- jesuítas, os únicos respeitados por 
todas as tribos e nac;oes nativas. . 

As reduc;oes eram centros nao só de trabalhos manuais 
mas também ativos núcleos de produ~ao intelectual. Além do 
fabrico de sinos, relógios e instrumentos musicais, produziam 
as mais befas estátuas e templos religiosos além de terem in
troduzido a imprensa em Córdoba, Santa Maria Maior e Buenos 
Aires. Sob a direc;ao dos inacianos também surgiria a Universi
dade de Córdoba, ativo centro da cultura hispanica em terras 
sul-americanas. 

Nas · redu~oes, depois da Ordem ter comprometido ,seu 
prestígio com os índios por suas vacila~oes durante a guerra 
contra as tropas ibéricas, recomec;ara pacientemente seu traba
lho nomeando, para isto, aqueles padres que haviam conserva
do intacta sua ascendencia sobre os Guaraní, tendo permanecido 
ao lado deles durante a luta. Era o caso do Padre Balda, alma 
da resistencia em Sao Miguel, figura respeitadíssima em todas 
as redu~oes nomeado agora Provincial das redu~oes. Apesar 
do trauma da Guerra das Missoes, novamente os padres e os 
índios conseguiam retomar o ritmo anterior de trabalho e aos 
poucos restaurar a civiliza~ao missioneira. 

Bucarelli, entao Governador de Buenos Aires, procura en
caminhar o decreto de expulsao com muito tato, procurando 

• evitar novos conflitos na Zona das Missoes. Para isto procurou, 
-em primeiro lugar, conseguir a adesao dos índios convocando 
a Buenos Aires todos os caciques e corregedores das missoes, 
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e convencendo-os das vantag-ens em expulsar a Companhia de 
Jesus, pois com isto "os Guarani passariam a desfrutar de todos 
os d ireitos e liberdades dos cidadaos espanhóis. Todas as car
reiras lhes seriam acessíveis. Bucarelli prometeu mesmo esta
belecer em Candelária urna universidade onde os filhos dos 
corregedores .e outros notáveis receberiam a formac;ao útil para 
fazerem carreira nas administrac;oes civis e no exército, ou 
para ingressarem no sacerdócio e tornarem-se párocos". 35 

Naturalmente todas estas promessas mirabo1antes eram ape
nas um expediente para fazer os índios aceitarem a expulsao 
dos padres, cuja prestígio já nao era o mesmo da fase anterior 
a Guerra das Missoes. 

Os sacerdotes da Companhia sao embarcados em navios e· 
mantidos na mais absoluta incomunicabilidade até a partida des
tes para a Europa. Nem mesmo velhos missionários ou doentes 
graves foram poupados, senda estes, quando impossibilitados 
de ser locomover.em, carregados até os navios e ali mantidos 
até a partida. · 

Bucarelli substituiu os padres exilados por sacerdotes de dife
rentes ordens religiosas entregando, porém, o poder temporal a 
funcionários co1oniais. As missoes foram divididas em dais go
vernos: as vinte reduc;oes do Paraná ficaram sob a direc;ao de 
D. Juan Francisco de la Riva Herrera, e as dez do Uruguai sob 
o governo de D. Francisco Bruno de Zavala. Para cada urna 
delas foi nomeado um administrador que dirigisse os trabalhos 
do pavo e lhes "zelasse os interesses". 

Desde o início deste regime comec;aram os atritos entre os 
administradores e os Curas com poucas excec;oes, quer uns, 
quer outros mais preocupados rem explorar os índios, tirando 
do trabalho des tes, o máximo de proveito. 86 

"Aqui terminou a prosperidad e destes celebrados aldea
mentos, aqui expirou a tranqüilidade e o bem-estar dos Gua
rani. Famintos velhacos do Prata ou recém-chegados da Espa
nha nem conheciam os administradores a língua indígena, nem 
tinh'am paciencia para aprende-Ja, bastando-lhes para intérprete 
de suas ordens o chicote. Para refrear as enormidades destes 
miseráveis nenhuma autoridade tinham os padres, nem eram 
estes mesmos sempre irrepre.ensíveis. Mal se passara um ano 
quando o vice-rei descobriu que para se subtraírem a este jugo 
intolerável principiavam os Guarani a emigrar para o territóri<> 
portugues, implorando protec;ao de seus antigos inimigos". 37 

Bucarelli tentou ainda remediar a situac;ao demitindo todos 
os administradores substituindo-os por outro unificando os dois 
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,governos sob a direc;ao de Zavala. Em nada alteraria a situac;ao 
dos aldeamentos, pois, antes de ser um problema de pessoas, 
era a própria .essencia do regime que se apresentava vicia.da. 
A estrutura social comunitária das reduc;oes nao resistia ao 
impacto com a rapacidade da sociedade colonialista, aprofun
dando-se o processo ·de desmoronamento da civilizac;ao mis
sioneira. A ·decadencia económica segiu-se a moral . "Vícios 
de toda a ordem, .embriaguez, prostituic;ao, roubo, insolencia 
transformaram o caráter antes dócil dos índios". 38 

Desorganizou-se completamente a civilizac;ao missioneira: 
comec;ou o exodo desordenado, dirigiam-se as estancias onde 
acabavam com o gado, outros passavam para território portu
gues onde eram r.elativamente bem tratados pelos lusos, preo
cupados em reduzir a forc;a militar .dos espanhóis. Das vinte e 
cinco mil pessoas que habitavam os "Sete Povos", em 1767, 
restavam apenas quatorze mil em 1801. 39 

A CONQUISTA PORTUGUESA DAS MISSóES 

Após a assinatura do Tratado de El Pardo anulando o de 
Madri, o território rio-grandense seria agitado por lutas constan
tes, senda grande parte dele, inclusive a cidade de Rio Grande, 
ocupada pelos espanhóis, situac;ao que permaneceria de 1763 
a 1777. Neste último ano seria estabelecido o Tratado de San
to lldefonso, pelo qual Portugal perderia tanto a Colonia do 
Sacramento como a regiao missioneira. Por outro lado o Tra
tado permitiria a Portugal avanc;ar em direc;ao a oeste ocupando 
as antigas estancias jesuíticas entre os rio Vacacaí, Santa Bár
bara e lrapua. 

Nos fins do Século XVl.11 os conflitos europeus mais urna 
vez reffetrriam em terras americanas. A Espanha, desta vez, ali
ava-se a Franc;a contra a Inglaterra e Portugal. Em 1801, com 
a declarac;ao de guerra da Espanha contra Portugal, o Gover
nador do Rio Grande do Sul, Brigadeiro Sebastiao da Veiga 
Cabral da Camara convoca voluntariado para enfrentar os ini
migos. Além dos dois exércitos constituídos regularmente, co
mandados pelos coronéis· Marques de Souza e Patrício Correa 
Camara, vários aventureiros formaram grupos para hostilizar o 
inimigo e tirar possíveis proveitos materiais, através de saques. 
Entre estes se destacaram o estancieiro Manoel dos Santos Pe
droso e o desertor e contrabandista José' Borges do Canto, fa
vorecido pela anistia of.erecida a quem se apresentasse para 
lutar. 
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Borges do Canto era um · jovem de 26 anos, desertor do 
Regimento dos Drag6es, semi-analfabeto, que s?brevi~i~ ~ custa 
de expedientes como o contrabando. Apesar d1sso, d1v1d1ndo o 
comando com Gabriel Ribeiro de Almeida e contando com ape
nas quarenta homens, aos quais se juntariam sucessivamente 
várias. levas de índios, conquistaria Sao Miguel, Sao Lourenc;o, 
Sao Luiz, Sao Joao e Santo Angelo, numa proeza até certo pon
to inexplicável para os historiadores. 

Santos Pedroso, filho de portugues e índia guarani, pro
fundo conhecedor da regiao contribuiu muito para consolidar 
a conquista impedindo a entrada de reforc;os espa~hóis. 

O historiador gaúcho Moacyr Domingues, ·em interessante 
trabalho sobre o assunto, contribui significativamente para lan
c;ar algumas luzes sobre o mesmo, destacando o pouco inte
resse económico da regiao para o Vice-Reinado do Prata, como 
causa fundamental do reduzido empenho espanhol no sentido 
de manter a regiao sob seu domínio: 

"A econom ia dos Set e Pavos assentava tradicionalmente sobre 
duas .atividades: a rudimentar indústria da erva-mate e a pecuária. 

A primeira dependía totalmente do bra<;o dos indígenas, peritos 
na extra<;ao e preparo da erva, que constituíra o principal sustentá
culo económico ao tempo dos jesuítas; como as novas autoridades 
nao conseguiram captar seu concurso, essa atividade entrou em de
cadencia acelerada e contínua. 

Quanto a pecuária, esbarrava ela no obstáculo intransponível 
representado pelo rio Uruguai: o gado em pé nao poderia ser leva
do para sua margem ocidental, ao passo que os subprodutos (charque, 
sebo, couros) nao lograriam competir em pre<;o com os da circunvi
zinhan<;a de Buenos Aires e Entre Rios." 40 

Além destes fatores contribuíram, sem dúvida, para a con
quista, o grande conhecimento da regiao por parte daqueles 
aventureiros afeitos ao contrabando e o descontentam.ento dos 
índios com o sistema imposto entao pelos espanhóis, o que os 
levou a aderir em massa as tropas invasoras. 

O processo de desintegrac;ao definitiva das miss6es pros
seguiria com o domínio dos portugueses preocupados exclusi
vamente em apropriar-se das terras e saquear as estancias dos 
povos. As guerras travadas posteriormente na regiao (1811 a 
1812 e 1816 a 1820) devastariam mais ainda os escombros da 
civilizac;ao guarani pelo emprego de índios como soldados por 
ambos os lados. O· Coronel Francisco Chagas Santos, coman
dando tropas portuguesas, destruiu e saqueou completamente 
as redu<;6es da margem ocide~tal do rio Uruguai. 

Finalmente a destrui<;ao definitiva dos remanescentes mis
sioneiros dar-se-ia durante as lutas pela independencia .do Uru-
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guai (1826-1828). Frutuoso Rivera; em sua luta para libertar a 
pátria do ·domínio portugues, invade a regiao das missoes e 
a governa por oito meses. Reconhecida a independencia do Uru
guai, Rivera teve de abandonar a regiao levando junto tudo o 
que fosse possível. Sessenta carretas carr.egadas de despojos, 
mais de vinte mil reses e, praticamente, todos os índios que 
restavam, cerca de dois .mil e quinhentos. 41 

Teriam permanecido ainda oito índios .em Sao Borja, de
zesseis em Sao Louren<;o, quatorze em Sao Miguel, num total 
de trinta e oito índios. d 

Os Guarani, levados para o Uruguai por Rivera, foram col.o
cados em Bela Uniao e entregues ~ própria sorte, o que os levou 
a assaltar as estancias vizinhas para sobreviverem. O próprio Ri
vera, que os colocara nesta situa<;a<;>, ataca-os em 1832 distri
buindo os sobreviventes como escravos pelo país. Era o trágico 
final da outrora idílica República dos Guarani. 

ºOs Povos desertes come<;aram a ser ocupados pela mata: 
árvores (figueiras e umbus) ~cresceram até nas paredes das igre
jas e das casas, deslocando-as e fazendo ruir os tetos, as pe
dras foram levadas para constru<;6es nas estancias e mais tar
de, na recé>nstruc;ao das cidades que hoje ostentam os gloriosos 
no mes do passado." 
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CAPITULO VIII 

INDIOS E BRANCOS NO SÉCÜLO XVIII 

OS íNDIOS NO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL 

A paisagem do Rio Grande do Sul caracterizava-se por urna 
grande diversidade de bosques, hoje quase desaparecidos, ex
celentes pastos, água abundante e um clima favorável a cultura 
de cereais. Ao tempo da descoberta habitavam a regiao nor
deste os Carijó, índios dóceis e habilidosos. Tinham bem co
bertas suas casas e revestidas de cascas de árvore; cultivavam 
algodao de que faziam redes e capas, forrando estas de peles 
e ornamentando-as com penas. Os prime iros navíos que os 
visitaram seguiram daqui para Santos onde falaram tao bem 
deles aos portugueses que logo principiou o tráfico com estes 
índios. lsto continuou por muitos anos até que um ato de vila
nia por parte dos portugueses veio interromper este estado 
de coisas . 1 Por meio de um ardil encheram o porao de um 
de um navio com índios amigos e rumaram para Santos. Che
gando ao seu destino, o dono do navío, Jerónimo Leitao, in
tuindo o péssimo negócio de· seus empregados, libertou os 
indios e mandou-os de volta ao Rio Grande acompanhados por 
dois jesuítas que lograram restabelecer a paz entre os índios 
revoltados com a traic;ao. 

A maior resistencia a catequese se dava através daqueles 
que exerciam as func;oes espirituais na tribo como os curandei
ros e os videntes, os quais viam nos padres solapadores de 
sua autoridade sobre a tribo e mais violentamente sentiam os 
efeitos do etnocentrismo religioso. lsto praticamente impediu 
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o estabelecimento de qualquer trabalho catequético duradouro 
entre os Carijó, apesar dos jesuítas portugueses o tenta
r.em entre 1608 e 1627. 

Para os portugueses revestía-se de grande importancia a 
posse desta regiao ~evido a seu porto, a sua aptidao para 
a ~ultura dos cereais e abundancia de pastos, povoados já de 
bo1s e cavalos. Em 1737 o Sargento-Mor José da Silva País é 
encarregado de ocupar oficialmente a regiao provocando pro
testos espanhóis e represália destes por intermédio do Gover
nador Zevallos. A disputa em torno desta regiao pelas Cort·es 
ibéricas faria dela palco de constantes lutas. Nestas con ten das 
quem mais sofria era o índio envolvido por urna ou outra na
~ªº européia e depois de nao mais necessários seus servi~os 
militares, era hostilizado ou escravizado por seus antigos alia
dos. Os Carij6 muito antes dos Guarani sofreram a at;ao des-
truidora da civilizar;ao européia sobre suas tribos. · 

GUERRA· COM OS CAIAPó 

Os Caiapó, tribo bastante numerosa, tinham sua principal ' 
aldeia perto de Camapua. Entretanto, car;ando ou pescando, 
faziam incursoes a mais de mil milhas .de distancia, chegando . 
aos sertoes de Curitiba, n.a Capitanía de Sao Paulo. Of~reciam' , /' 
intensa resistencia a invasao de suas terras hostilizando os com
boios que percorriam a estrada Cuiabá - Sao Paulo. A Camara 
de Vila Rica, procurando eliminar a resistencia deste povo, con
tratou o Cel. Antonio Pires de Campos. para combate-los, o 
qual traria em seu auxílio quinhentos Bor6ro, pelo que recebe-
ria urna arroba de ouro. Para levantar este subsídio fez-se urna 
derrama voluntária aplicando-se o excesso na construc;ao de 
urna igreja .. 

Grande matanc;a fez entre os Caiapó esta expedic;;ao a quem 
atribuem os mais bárbaros crimes. Penetrando até a grande 
taba de Camapic;ao nao se atreveram a atacá-la a vista do gran
de número de índios ali aldeados. Contudo a expedic;ao puni
tiva atingiu o objetivo dos colonizadores, pois afugentados os 
Caiapó, ficava a Província sem amear;a de perigos por este lado 
da estrada Sao Paulo - Cuiabá. . · 

Estabeleceram-se os Bororo nas aldeias de S. Ana, Rio das 
Pedras e lanhosio. Dentre todas as tribos indígenas parece 
esta ter sido a mais feliz em suas rela~oes com os ·conquista
dores. Em Mato Grosso e Cuiabá misturou-se tanto com eles 
que chegou a formar grande parte da popular;ao vivendo sem-
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Mapa de suo Localizacóo no Século XVIII 

pre em paz com os portugueses, mesmo as tribos que se con_. 
servavam distintas, nao abandonando seu sistema de vida. 

Devido a vários crimes, refugiara-se Antonio Pires ·entre 
urna destas tribos. lndivíduo de passado comprometedor mas 
jovem de singular atividade, valentía e sagacidade, tornou-se 
chefe deles. E foi nesta qualidade que conduziu os Bororo 
contra os Caiapó, recebendo, para isto, polpuda recompensa. 
Antonio Pires, no entanto, nessas batalhas foi ferido mortal
mente nao conseguindo recuperar-se mais. 

Já no período posterior a expulsao dos jesuítas as · autori
dades portuguesas estabeleceram duas aldeias em Goiás, po
voadas pelos Ocroa e pelos Xacriaba. Estas aldeias recebiam 
subsídios oficiais numa tentativa ·de realizar através de funcio
nários aquilo que anteriormente os jesuítas faziam. Havia, po
rém, urna disparidade enorme entre o tratamento paternal, em
bora severo, dos jesuítas e as arbitrariedades de diretores sem 
qualquer preparo para a func;ao. Com isto os índios rebelam
se apoderando-se das ar111~s de fogo .e fugindo para o interior 
do sertao. Passaram posteriormente a efetuar ataques de sur
presa, especialmente a entrada da Bahia. 

Esta reac;ao dos Ocroa e Xacriaba, embora espontanea, foi 
atribuída pelos portugueses a maquinac;oes dos jesuítas. 2 

PAZ COM OS GOITACAZ 

Ainda de tempos em tempos se via a Capital de Minas 
Gerais exposta pela sua fronteira oriental as correrías das tribos 
nao submetidas que por aquele lado dominavam o sertao. Os 
Goitacaz, quando se tornaram perigosos ao portugues, foram 
conciliados pelo governador daquele distrito, D. Alvares Pe .. 
c;anha, formando-lhes um alojamento na sua própria fazenda 
sobre o rio Paraíba do Sul. lsso no início do Século XVIII. Na 
sua fazenda lhes edificou um vasto casarao a moda indígena, 
espécie de estalagem ou hospital. Em troca disto davam cera, 
mel, aves, cac;as e vasos de barro notáveis pela resistencia ao 
fogo. Se o que tinham a oferecer nao era suficiente pagavam 
em servic;os o saldo, cortando, ocupac;ao em que eram singu
larmente hábeis. 

Por meados do século subjugaram estes índios os Coropó 
e incorporaram a si os vencidos, recebendo as tribos unidas o 
nome de Coroados, da moda como cortavam os cabelos. Eram 
senhores de todas as terras desde a margem norte do Paraíba 
até o rio Xipota, na comarca de Vila Rica, terras estas que so
mavam perto de quatrocentas milhas de extensao. Por diversas 
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vezes tentaram os portugueses dominar esta regiao, sendo re
cha<;ados tantas vezes quantas foram as investidas. Tentaram, 
por fim, por meios pacíficos, o que nao conseguiram a forc;:a. 
Propuseram um acordo com os Coroado ao que estes se pron
tificaram, contanto que o Pe. Angelo Pec;:anha, filho de seu 
antigo amigo Alvares Pec;:anha, garantisse o tratado. O tratado 
de paz foi mantido, tanto que dois anos depois, quando apa
receu nesta regiao a nac;:ao dos Botocudo (Aimoré) atacando 
os colonos, vieram os Coroado em auxílio de seus aliados por
tugueses hostilizando os Botocudo e perseguindo-os até o Nor
te do Brasil, onde se estabeleceram os derrotados. 

CONTATO COM OS GUAICURU 

Quanto a vigorosa reac;:ao dos espanhóis do Paraguai, na 
questao das fronteiras, levantando tres prac;:as em território bra
sileiro, foi enviado reforc;:o do forte de Camapua ao de Nova 
Coimbra. Trouxera o comandante Marcelino Rodrigues Cam
pones instruc;:oes do Governador de Mato Grosso, Luís de Al
buquerque, para nao ofender os Guaicuru, procurando antes 
entabular com eles relac;:oes amigáveis e induzi-los a mercade
jar com o forte. "Aborreciam eles os portugueses, dizia o go
vernador, pela injustic;:a e desumanidade dos antigos sertanejos. 
As ordens positivas da Corte eram que se procurasse extinguir 
este sentimento, mas tampouco se devia tolerar que eles im
punemente praticassem ofensas."ª 

Pouco depois da chegada do sargento-mor a Nova Coim
bra apareceram alguns Guaicuru a cavalo, falando espanhol e 
dizendo desejarem paz. O comandante saiu fora da estacada 
a recebe-los e deu-lhes presentes. Os índios prometeram vol
tar dentro de trinta dias para iniciar o tráfico. Conforme o 
prometido, regressaram os indígenas com um bando de mu
lheres e com ovelhas, perus, peles de veado e outros artigos 
para escambo. Demonstrando os índios intenc;6es pacíficas, 
pediram ao ajudante que se afastassem os soldados armados 
porque causavam medo as mulheres ao que ele condescendeu. 
Entregaram os selvagens suas mulheres a prostituic;:ao. Mas 
quando menos esperavam, a um sinal do cacique, os índios ata
caram os soldados que se entretinham com as mulheres ou 
com o escambo, sendo mortos quarenta e cinco deles.' 

Os portugueses, no entanto, nao tentaram vingar as mortes 
de ~~va. Coimbra . Bem sabiam eles das dificuldades em chegar 
ao 1n1m1go, e olhando a matanc;:a, talvez como obra só dos 
que nela tomaram parte, continuaram na esperan~a de pacificar 
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? nac;:ao t~da por intermédi<: duma política de conciliac;ao. Era 
1sso o ma1s prudente e se nao se atreveram os Guaicuru a dar 
os primeiros passos para a paz, também nenhum novo ato de 
hostilidade cometeram. Passaram-se uns oito anos de tréguas 
tácitas quando apareceu do lado do rio, oposto a guarnic;:ao, 
um grupo de nativos. chamando a guarnic;:ao. Voltaram tres 
meses mais tarde com _mai~ coragem, receberam alguns pre
sentes e voltando alguns d1as depois com um dos caciques. 
Depois d~sta entrevista renovou-se o tráfico com a guarnic;:ao, 
mas deba1xo de todas as precauc;:oes necessárias. Depois de 
diversas tentativas resultou o tratado de paz solene entre 05 
Guaicuru da margem oriental do Paraguai - representados 
pelos caciques Queima e Emadivi Chaué - com os portugueses. 
Este tratado foi assinado em Vila Bela, prometendo os indíge
nas, obediencia a Rainha de Portugal. A partir deste tratado 
manteve-se por longo tempo o relacionamento destas tribos · 
com os portugueses do forte. Os Guaicuru desconheciam a 
agricultura, vivendo da ca~a, pesca e frutos selvagens. Das rela
{6es com os portugueses tiraram alguns proveitos os indígenas, 
pois passaram a criar todos os tipos de animais domésticos 
introduzidos da Europa. 

"PACIFICA<;ÁO" DOS CAIAPO 

Também do lado de Goiás progressos se faziam na cate
quese dos indígenas por meios conciliatórios. No Governo de 
Luiz da Cunha Menezes foi enviado José Luiz que se sobres
saía pela coragem, para entabular contatos com os índios Caia
pó que, apesar dos esfor~os de tempos em tempos contra 
eles empregados, se mantinham nao subjugados ainda e em 
guerra com os portugueses, apesar das violentas represálias an
teriormente sofridas. Conseguiram manter contatos com eles 
através de um intérprete de sua tribo que estava a servi~o de 
José Luiz. O resultado foi estes índios serem batizados e a 
conseqüente funda~ao de um aldeamento, que, iniciado com 
duzentos homens em po~co tempo, advindo mais índios, com
pletou seus seiscentos habitantes. Apesar da política aí ado
tada nao ter sido muito diferente da empregada em uutras 
regi6es, traduzindo-se a "civilizac;:ao" dos indios por domina
~ªº política e cultural sobre os mesmos, , ela aqui foi mais bem 
sucedida que em outros lugares. Alguns chegaram a aprender 
ofícios mais simples, e as mulheres se ensinou a cozer, a fiar e 
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a tecer. É verdade que este trabalho, como vários outros de
senvolvidos entre selvícolas, nao teve continuidad.e, senda 
abandonado com o tempo. 

JAVAt:, CARAJA E XAVANTE 

Setecentos Javaé e Carajá estavam estabelecidos na mesma 
capitania a cinco léguas da Capital na aldeia de Sao José de 
Massamedes, reve!ando também estes a mesma disposic;ao dos 
Caiapó em se colocarem sob a "protec;ao" dos portugueses. 
Menos feliz nos seus resultados foi urna tentativa de re
duzir os Xavante no tempo do governador seguinte, Tristao da 
Cunha e Menezes. Habitava esta tribo, a mais numerosa de 
Goiás, a regiao entre o Araguaia e o Tocantins e a ilha do 
Bananal. Tao bem sucedida foi urna expedic;ao pacífica coman
dada por Miguel de Arruda e Sá que nao menos de tres mil 
e quinhentos Xavante vieram a Vila Boa prometer pleito e 
vassalagem a Coroa de Portugal. Estabelecidos na aldeia de 
Pedro 111 do Carretao, ali permaneceram por muitos anos culti
vando a terra . Mas, por algum motivo que mais facilmente se 
;encontrará nos abusos dos diretores do que na inconstancia 
dos índios, abandonaram todos o aldeamento, vo!tando aos an
tigos hábitos de vida, passando a viver nas regi6es inexploradas 
do corac;ao do Brasil. 

A "EMANCIPA<;ÁO" DOS íNDIOS PROMULGADA POR POMBAL 

A Capitania do Pará sofrera urna grande mudanc;a, tanto que 
quando a Família Real chegou ao Brasil o povo desta antiga 
capitanía, sempre rebelde e turbulenta, estava em paz. 'Fin
dara o cativeiro dos índios con1 a promulgac;ao das leis prote
toras aos mesmos. Fazia meio século que Pombal promulgara 
esses regimentos, com os quais esperava pór os aborígines no 
mesmo nível de igualdade com a rac;a européia. Mas ,expul
sando os j esuítas e tirando aos missionários restantes toda a 
autoridade, fez o ministro abortar seus próprios planos. Subs
tituir aqueles padres, nas condic;6es em que se dera a cate
quese no Brasil, era impossível, e mais do que em qualquer 
outra parte do Brasil, se sentiram no Pará as graves conseqüen
cias desse exílio. Homens brutais eram, de ordinário, os di re
tores, que solicitavam o emprego só para se aproveitarem e 
extorquir dos índios o mais possível. Nao pretendera a lei con
ferir-lhes senao urna autoridade diretora, mas pela própria ga-
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nancia nao se continham estes nos seus limites. Os índios a 
quem legalmente tocava a magistradura temporal só a pos .. 
suíam nominalmente. O padre e o di retor ou andavam em 
desavenc;as, se o primeiro tinha consciencia do seu dever e 
sentimentos de compaixao, ou uniam-se sem nenhum escrúpulo 
para oprimir e explon;u o índio. 

As tentativas de emancipac;ao do nativo por Pombal, em .. 
bo,r~ pudessem até _serem movidas por bons propósitos, na 
prat1ca ~ornaram-se tao devastadoras quanto a ac;ao do colono, 
pois ret1ravam de perta do índio seu maior protetor, o .jesuíta, 
e o entregavam a ordens religiosas mais dóceis aos objetivos 
colonizadores e a funcionários desonestos e despreparados. 

A política de Pombal seria o modelo que em muitos outros 
momentos de nossa história inspiraria administradores desejo
sos de livrarem-se da presenc;a incómoda do nativo. Ao preco
nizarem a equiparac;ao do índio a0 cidadao do país e 'sua con
seqüente integrac;ao numa sociedade para a qual nao estavam 
e nao estao preparados, na prática procuravam a forma mais 
eficiente de extinguir deffnltivamente a sociedade indígena. 

Por outro lado ao longo de nossa história ficaria com
provado a impossibilidade da aplicac;ao de urna política indi
genista oficial. Sempre que· os destinos dos pavos nativos fica
ram na dependencia de urna orientac;ao oficial e da atuac;ao 
de funcionários públicos, os resultados foram desastrosos. So
mente urna política de garantia da autodeterminac;ao destes 
povos pode garantir sua prosperidade e sobrevivencia confor
me ficaria comprovado através de experiencias como as Redu
~6es Jesuíticas ,e o Parque Nacional do Xingu, apesar das limi
ta~6es e incorrec;6es aí ocorridas. Nao é o falso paternalismo 
oficial que tem garantido a sobrevivencia e crescimento dos 
povos indígenas, mas, pelo contrário, em melhor situac;;ao sem
pre se encontraram aquel es que consegui ram manter-se distan
tes do elemento europeu e no exercício de sua autodeter
minac;ao . 

O FIM DAS ALDEIAS DO NORTE 

As intermináveis demarcac;6es de limites ao Norte contri
buíram sensivelmente para a destruic;ao das aldeias indíg~nas 
aí organizadas pelos jesuítas. Os comissários das partidas de 
demarcac;ao recrutavam bandos de índios para os trabalhos, os 
quais, submetidos as mais desumanas condic;6es, nao resistiam, 
morrendo ou tornando-se inválidos para sempre. Temendo se
rem submetidos a esta situac;ao, os demais abandonavam as 
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aldeias retornando a vida nas selvas. Os soldados utilizados 
nas demarca~6es ou estacionados nas antigas aldeias introdu
ziam nestas todos os vícios e doenc;as da sociedade européia. 
O estabelecimento de colonos nestes locais também concor
reria para a desagrega<;ao dos aldeamentos, pela submissao dos 
nativos ao trabalho semi-escravo ou pela destrui<;ao das estru
turas tribais. Segundo Southey, estes aventureiros "eram por 
via de regra homens do pior caráter. . . de baixa cria~ao, mais 
baixos espíritos, e imprudentemente viciosos. Viviam com as 
leis .em guerra aberta, e em desprezo completo da decencia, 
e se por bem nao podiam obter as mulheres, tomavam-nas pela 
fon;a" . 1 

Esta situa<;ao levaria ao desmoronamento completo a ten
tativa dos jesuítas portugueses de organizarem os selvícolas em 
aldeamentos onde fossem introduzidos na cultura européia sem 
entrarem ,em contato com a sociedade luso-brasileira. 

D. Fr. Caetano Brandao, bispo do Pará, entre 1784 e 1788 
visitaria toda sua diocese constatando em seu diário a lamen
tável situa<;ao do povo indígena, reduzido a mais miserável das 
condi<;6es. Estes índios, assinala o hispo, demonstram urna to
tal indiferen~a por tudo quanto ia além de suas necessidades 
animais. As casas nao eram melhores que chiqueiros, sendo 
mesmo um pouco mais imundas e menos abrigadas. A aldeia 
nao lhes tinha mais atrativo algum devido a absoluta falta de 
condi~6es habitacionais e a opressao a que eram ali submetidos 
pelos seus di retores. 8 

lNDIOS NA AMAZóNIA 

Nas regi6es do Norte, da parte ocidental do rio Amazonas 
e seus afluentes, encontravam-se numerosas aldeias de índios 
pacíficos, na maioria catequizados pelos missionários carmeli
tas. Essas aldeias tinham característica de apresentarem urna 
grande miscigena~ao entre índios e brancas, exceto as tribos 
mais fortes e de cultura mais consistente como os Cataunixi. 
Estes comerciavam castanhas, especiarias e outros produtos, mas 
nao admitiam imiscuir-se com os brancas. Aquelas aldeias for
mavam-se pelo ajuntamento de tribos mais fracas. As tropas 
de demarca~o de limites influíram nestas tribos negativamente, 
introduzindo inúmeros vícios entre as mesmas. 

Os f ndios Manao haviam sido a mais poderosa tribo do 
rio Negro. Seu cacique mais famoso foi Ajuricaba, figura len
dária daquela regiao. Em 1720 fez alianc;a com os holandeses, 
traficando escravos com eles. Devido as hostilidades contra as 
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tribos ligadas aos portugueses, estes em duas expedic;6es co
mandadas respectivamente por Belchior Mendes de Moraes e 
Joao Paes do Amaral, procuraram destruí-los. A última captu
ro u Ajuricaba e mais dois mil Manao. Enquanto era levado para 
o Pará a fim de ser julgado, atirou-se acorrentado ao rio, pere
cendo por sua própria vontade. Mas os Mana o, que orgulha
vam-se das proezas de seu cacique e da reputac;áo que este 
lhes conquistara sobre as hordas vizinhas, nao quiseram crer 
em sua morte e continuavam a esperar pela sua volta. 

Urna outra tribo destacada na Bacia Amazónica foi . a dos 
Mura. Foram os mais hostis e bem aparelhados guerreiros 
depois dos Manao. Atacavam através de emboscadas, sendo 
suas investidas fulminantes. Cresceram tanto em poderio que 
julgou-se necessária urna ac;áo vigorosa contra eles, sob pena 
de colocarem em perigo todas as povoac;oes do rio Negro. No 
entanto, quando com maior violencia e energia combatiam os 
portugueses e indígenas, os Mura promoviam mais rapidamen
te o aculturamento das demais tribos, pois obrigavam os povos 
fracos a unirem-se em aldeamentos. Em 1775 foi enviada urna 
guarnic;ao a povoac;ao de Barba para dar combate aos Mura. 
Mas tao aguerridos eram que, mantendo em contínuo sobres
salto a prac;a, desviaram qualquer grupo que pretendesse esta
belecer-se nas proximidades da fortificac;áo. Sobrevieram no 
entanto os Mundurucu, tribo ainda mais hostil que os Mura, 
migrando para estas paragens e obrigando-os a refugiarem-se 
na povoa~áo, assimilando em pouco tempo os costumes dos 
brancas . 

SERTóES DO MARANHÁO E PIAUf 

Como o Pará oferecia melhores atrativos aos aventureiros, 
os sert6es do Maranhao eram pouco povoados, sendo domi
nados ainda pelas tribos daquela regiao. O rio mais importante 
era o ltapicuru, principal meio de comunicac;áo comercial do 
sertao, sendo o arroz o principal produto cultivado. Nesta épo
ca nao se registraram conflitos de vulto entre os portugueses e 
indígenas nesta capitania, a nao ser um com os Timbira do 
Mato, resolvido rapidamente em desfavor destes. 

Devido a ausencia de extensos matagais e de serranias onde 
pudessem acolher-se os índios, a Capitanía do Piaui foi a mais 
facilmente conquistada. A maior resistencia registrou-se com 
os índios das margens do rio Poti, chefiados por um convertido, 
o cacique Manoel, terminando a resistencia com a morte deste. 
Em meados do Século XVlll soube-se de um grupo de Pimen-
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tura que obrigou muitos fazendeiros a abandonar as proprie
dades, sendo, entretanto, passagei~as as ~ostilidades. 

fundou-se na capitania a alde1a de Sao Gonc;alo de Ama
rante destinada a abrigar dois mil e quinhentos índios Guegue 
e Ac

1

roa. Mas, passado algum tempo, nao se adaptando ao 
novo genero de vida, desertara.m pa~a vol~ar a an!iga libe.rdade, 
sen do perseguidos e reconduz1dos a alde1a. Porem, dev1do ao 
avultado número, nao se conseguiu o regresso de todos e cada 
vez mais diminuía a proporc;ao dos que se adaptavam ao alde
amento. Em rela<;ao as demais, esta capitania possuía um re
duzido número de índios. 

A POLfTICA DE POMBAL E OS fNDIOS DO NORTE 

Pelos fins do Século XVIII se haviam modificado a favor 
dos índios os regimentos de Pombal decretando-s~ que seria~ 
eles inteiramente livres de dispar de si, que podenam ser ele:
tos ou nomeados para todos os ofícios e empregos, e que se 
daria preferencia aqueles dentre eles que quisessem abrac;ar o 
estado eclesiástico. Nao foi este o único caso em que o gover·· 
no portugues antecipou as idéias de melhores tempos, indo 
além do viável. Mas nao estavam os índios em condic;oes de 
receber o beneficio que se lhes queria conferir. E nem tain
pouco fez-se a prepara~ao necessária, conforme as intenc;oes 
de Pombal para, num segundo passo, dar-lhes a emancipac;ao. 
Afora a língua portuguesa, que muitos aprenderam, os índios 
possuíam menos "aptidoes" para tornarem-se "cidadaos li
vres" e "senhores de si" do que quando da expulsao dos jesuí
tas, o que tornava as leis sem qualquer sentido. 

Depois de muitos anos em contato com a sociedade bran
ca ,e sob a tirania dos diretores de aldeias, os índios haviam 
perdido sua identidade cultural e se tornado vítimas de toda a 
sorte de vícios. Segundo ainda Southey " ... continuando eles 
nas mesmas circunstancias, nao podia a emancipa<;ao por si só 
produzir mudanc;a alguma, só se aos governos fosse dado obrar 
milagres, e conseguir os fins dispensando os meios. Pois conti
nuaram os diretores a exercer autoridade, nao a mais benigna: 
nao podiam, é verdade, empregar os índios em trabalhos coin
pulsórios, mas eram ainda quem lhes alugava os servic;os, de 
ordinário por prec;o abaixo do justo". 7 

Desta forma as bem intencionadas e idealistas leis de Pom
bal poucas alterac;oes trariam a situac;ao do indígena brasileiro, 
por nao trazerem com elas os instrumentos necessários a sua 
verdadeira .emancipac;ao. 

140 

PORTO SEGURO, ILH~US E CEARA 

Nao haviam feito ainda a demarcac;ao para o interior da 
capitania de Porto Seguro devido aos índios hostis que aí habi
tavam. Os A_imoré haviam sido expulsos da costa em meados 
de 1700 e eram julgados extintos devido a moléstias fatais 
como a bexiga que grassava .entre eles. No início do Século 
XIX, porém, se refizeram tornando-se outra vez expressivos 
sob o nome de Botocudo. Da antiga combatividade nada ha
viam perdido. As outras tribos desses sertoes eram os Macaré, 
Cumanacho, Mormo, Frecha, Catatóis, Canarim e Patacho. Des
tes só os Botocudo exerciam a antropofagia ritual, e os Patacho, 
os únicos que nao os temiam, confiados no seu próprio núme
ro, coisa em que eram superiores a todos os outros. Em llhétis, 
além dos· Patacho e Botocudo, habitavam os Cotocho e .os Mon
·goio, tendo estes últimos, por medo dos Botocudo, passado 
a habitar junto aos brancos. 8 

·No Ceará destaca-se VHa Vic;osa, terra de Felipe Camarao, 
em cujas arredores viviam numerosos indígenas. Esta aldeia 
fara fundada por jesuítas, tendo estes abandonado o lugar por 
ocasiao da expulsao da ordem dos domínios portugueses. Além 
de Vila Vic;osa os jesuítas haviam fundado inúmeras outras vitas, 
cuja populac;ao era majoritariamente indígena. Estes, entretan
to, a medida que aumentava ·a proporc;ao de brancos nestas 
localidades, iam perdendo sua identidade cultural e racial. Desta 
forma desapareceram muitas tribos. 

TRIBOS DO SERTÁO MATO-GROSSENSE 

Em Cuiabá a populac;ao era constituída basicamente de 
mestic;os, pois as tribos desde o princípio tinham estabelecido 
re ~ac;oes com os portugueses de tal modo que estes sertoes 
caracterizavam-se mais do que qualquer outro lugar pela mis
cigenac;ao. Devido a minerac;ao, entrou também na mestic;agem 
nao pouco sangue africano. Os cruzamentos índio-negro (cari
bocas) e os mamelucos constituíam a grande massa da popu
lac;ao, participando ativamente da vida das comunidades. 

Nas imediac;oes da ex-reduc;ao de Santa Rosa (posterior
mente forte do Príncipe da Beira) havia duas tribos de índios 
convertidos, os quais eram agricultores e excelentes oleiros. 

Na fronteira situava-se a tribo dos Moxo . Estes índios fo-, 
ram mais felizes que os Guarani, após a expulsao dos jesuítas. 
Educados por diferentes sistemas, tendo sido ensinados a pen
sar e a trabalhar para si mesmos e a aplicar em· benefício da 
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tribo 0 excesso do produto da sua indústria, nao foram pastos 
sob a tutela de administradores rapaces. Antes os_ deixaram 
como foram encontrados com a única altera~ao de se substi
tuírem os padres da Companhia de Jesus por outros religiosos 
e clérigos. No final do Século XVll.I, os naturais destas redu
~oes eram um povo que sem perder suas características cul
turais havia assimilado uma série de conhecimentos novas: 
eram bons escultores, bons ferreiros e serralheiros e bons ope
rários de ofícios mais gerais. Cultivavam a cana-de-a~úcar, tanto 
para a~úcar como para aguardente que, usado moderadamente, 
era um neutralizador dos efeitos nocivos dos sítios pantanosos. 
As mulheres fabricavam pano de algodao de qualidade requin
tada. 

Ao norte do Mato Grosso e sul do Pará habitavam diversas 
tribos arredias ao contato com o branco: os Bocuri, Mambaré, 
Apiaca, Cabaipa, Guapindaia, Topiraque, Chimbina e Arad. Es
tas continuariam ainda por muito tempo a salvo das frentes 
de penetra~ao e·, conseqüentem·ente, manteriam suas caracte
rísticas originais. 
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CAPITULO IX 

OS SOBREVIVENTES 

Finalmente, restar-nos-ia analisar a situac;ao do índio atual
mente no Brasil. É difícil falarmos ·hoje em populac;ao indígena. 
Mais apropriado seria nos referirmos a sobreviventes de um lon
go e sistemático genocídio realizado de forma aberta ou velada, 
muitas vezes com o conhecimento e conivencia de organismos 
oficiais e, o que é pior, sem perspectiva imediata de ser deti
do. Pelo contrário, ele tem-se intensificado nos últimos tem
pos, a medida em que avanc;a a sociedade capitalista em dire
<;ao as últimas reservas florestais e se tornam mais eficientes 
seus instrumentos de destruic;ao. 

Nao parece mesmo haver alternativa para a sociedade in
dígena em um sistema unicamente preocupado com o lucro e 
com a competic;ao desenfreada, no qual nao existe lugar para 
as mi norias étnicas ou sociais. 

Atualmente é difícil precisarmos o número de tribos desa
parecidas desde o advento do elemento europeu ao Brasil até 
nossos días. Dispomos, porém, de dados informando existi
rem 230 grupos indígenas no ano de 1900, os quais em 1957 
estavam reduzidos a 143, havendo desaparecido 87 grupos em 
cerca de meio século. · 

Destes 143 grupos sobreviventes mais da metade localiza
se na Amazonia, encontrando-se nesta regiao ainda pouco ex
plorada, 94 grupos tribais. Depois vem a regiao Centro-Oeste 
com 34 grupos tribais. 

Estes 143 grupos localizados em 1957 classificavam-se, se
gundo o idioma falado, da seguinte forma: 26 falam línguas 

. . 
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do tronco Tupi; 23 do tronco Aruak; 22 da família Karib; 18 da 
família Je; 12 da família Pano; 5 da familia Xirianá e 37 falam 
Jínguas de outras famílias ou troncos nao classificados em fa
mílias. 

Naturalmente, nestes 20 anos que se passaram após este 
levantamento, a situac;ao destas populac;oes indígenas agrava
ra-se acentuadamente com o deslocamento de grandes con
tingentes humanos e grupos económicos em direc;ao a Ama
zonia. Como veremos a seguir, o último censo de 1970 já re
gistrava um número bem mais reduzido de grupos tribais. 

Inicialmente dever-se-ia formular um conceito sobre " in
dio" aplicável aquele contingente humano cujas características 
culturais mais ou menos definidas sao capazes de identificar a 
"figura indígena". 

Ao nivel dos critérios raciais utilizados pela Antropología 
para distinguir grupos humanos torna-se urna tar:efa bastante 
difícil estabelecer um conceito claro. Darci Ribeiro afirma que 
um critério puramente racial incluiría entre a populac;ao indí
gena milhoes de brasileiros do Norte, Nordeste e Sul, onde 
existe urna populac;ao "flagrantemente indígena" . Por outro 
lado, se ampliarmos nosso quadro característico e incluirmos 
trac;os culturais que definam como indígenas um grande número 
de comunidades em que se registra a conserva~ao de elemen
tos culturais típicos das populac;oes nativas, abrangeria outros 
milhoes, tao vasto é o número de elementos culturais indíge
nas assimilados pela comunidade brasileira. 

Todos estes fatores acentuam as dificuldades para identi
ficac;ao das comunidades nativas dentro da heterogeneidade 
étnica da populac;ao brasileira, onde várias etnias estao presen
tes, cada urna com acentuada contribuic;ao cultural aos nossos 
costumes. A tendencia mais forte entre os antropólogos dedi
cados ao estudo da populac;ao brasileira é a de considerar 
como indio os individuos reconhecidamente pertencentes a 
urna comunidade aborígine. 

Esta definic;;ao aplica-se independentemente do grau de in
tegrac;ao destes grupos nos padroes culturais europeus. Abran
ge tanto tribos como os Waimiri-Atroari, que ainda conservam 
toda sua cultura original resistindo a integrac;ao, ou grupos des
tribalizados como os Pankararu e outros do Nordeste que atual
mente pouco ou nada diferem dos agrupamentos sertanejos 

, . 
prox1mos. 

Sao enormes as disparidad.es quanto as estimativas feitas 
sobre a populac;áo indígena no Brasil, da descoberta aos nossos 
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di as. Os dados mais aceitas atualmente sao aquel es que apon
tam urna popula~ao de aproximadamente 2. 500. 000 indios por 
ocasiao da chegada dos portugueses, reduzida a perto de 
200. 000 em nossos dias. 

Até recentemene se estimava a popular;ao indígena no 
Brasil em perto de 100. 000 indivíduos. 1 Entretanto, a desco
berta de novos e numerosos grupos recentemente fez com que 
estes dados sofressem grandes alterar;oes. As atuais estimativas; 
oficiais ou nao, calculam a populac;ao indígena brasileira entre 
um mínimo de 200. 000 e um máximo de 250 . 000. 

Em 1957 contávamos com 143 grupos indígenas, 2 dos quais 
apenas 109 foram localizados no censo de 1970. Diminufa 
assim, em 24°/o o quadro da populac;ao índia conhecida. Frente 
as discrepancias entre os dados disponíveis tentou-se fazer um 
novo levantamento, tomando como base os diversos troncos 
lingüísticos. Dos 109 grupos visitados pelos recenseadores tira
ram-se os seguintes dados: 51 grupos possuem menos de 250 
pessoas; 21 tem cerca de. 500; 19 contam com mais de 1.000; 
6 grupos .excediam os 2.000 e 1 talvez chegasse aos 5.000. Con
tatos ma1s recentes mostraram a existencia de grupos mais 
numerosos como os Makuxi, com urna popular;ao de 12 a 15 
mil, e os Tikuna, com cerca de 11 mil. 

Os 33 grupos isolados - localizados porém nao recen
seados - compreendem cerca· de 25 mil índios, segundo esti
mativas baseadas em critérios comparativos com outros ·grupos. 

Urna outra classificar;ao baseia-se no grau de assimilac;ao 
das comunidades indígenas pela sociedade nacional. Dos 143 
grupos entao conhecidos, cerca de 38 estavam completamente 
assimilados e compreendiam urna popular;ao de aproximadamen
te 37. 500 indios já totalmente aculturados; 45 grupos nao com
pletamente assimi!ados, porém em contato permanente, abran
giam um contingente humano em torno de 23. 200; 27 grupos 
que somavam cerca de 12. 750 indivíduos estavam apenas sob 
contato intermitente. Como já nos referimos anteriormente 
novos e numerosos grupos foram descobertos ultimamente ele
vando sensivelmente as estimativas sobre a populac;ao indígena. 

Constata-se que est~s 37o/o totalmente assimilados depois 
de sofrerem urna verdadeira devastac;ao populacional apresen-
tam hoje certa "estabilidade demográfica" .ª · 

Todos os demais grupos incluídos neste levantamento es
tao sob o processo de despopular;ao violenta, sofrendo os pri
meiros impactos da sociedade capitalista sobre sua civilizar;ao. 

Estes dados relativos aos povos em contatos intermitentes 
como elemento branco atestam que nos próximos anos a popu-
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lac;;ao indígena deverá diminuir sensivelmente. Por outro lado 
nos demonstram a inviabilidade da política de integrac;ao entre 
duas civilizac;oes completamente diferentes, com sistemas eco
nómicos e características culturais absolutam·ente inconciliáveis. 

"Entretanto, correlacionando os contingentes populacionais 
com o grau de integrac;ao, observamos que as médias de popu
lac;ao por grupo tendem a cair ao passarem da condic;;ao de 
isolamento para a de contatos intermitentes e permanentes, na 
proporc;ao de 1 . 000 para 300 pessoas por grupo, e ascender, 
depois, nos grupos integrados, para 600. Estes dados vem con
firmar nossa observac;áo de que, após os primeiros contatos 
com a civilizac;ao, os grupos perdem urna parcela ponderável 
.de sua populac;ao, mas, se conseguem sobreviver, apresentam 
urna tendencia a refazer, ao menos, parte de seu contingente 
populacional, podendo até mesmo superá-lo, desde que desa
parec;am ou se atenuem as principais causas de despopulac;áo 
presentemente atuantes sobre os grupos integrados." 4 

· · A transferencia dos índios Kranhacarore, do extremo norte 
do Mato Grosso, para o Parque Nacional do Xingu atesta-nos 
este processo de degradac;ao das tribos frente ao contato com o 
elemento branco. 

Descobriram assim um novo mundo: urna grande faixa de 
t~rra vermelha atravessando a selva, a Cuiabá - Santarém, por 
onde comec;avam a rodar os primeiros caminhoes. A partir daí, 
intensificou-se o contato dos Kranhacarore com os brancas. E 
ace lerou-se sem que ninguém impedisse o processo de sua des
culturac;ao como tribo. 

A repartic;ao comunitária das coisas, que caracterizava até 
entao, relac;oes sociais e as atividades produtivas dentro da tri
bo, foi substituída em pouco tempo por um avarento sistema 
de trocas, baseado na propriedade e nao mais na necessidade, 
aprendida com os brancos da Cuiabá - Santarém. 

lnúteis camisas de cores vistosas eram obtidas em troca 
de brincos e colares. Por chicletes os Kranhacarore davam seus 
artesanatos e também as suas armas - bordunas, arcos, fle
chas -, antes imprescindíveis a sobrevivencia. Logo deixaram 
de· cac;ar, e as tradicionais atividades espontaneas transforma
ram-se em atividades mercantis: faziam instrumentos de uso 
para trocá-los por bugigangas. Da auto-suficiencia passaram para 
a dependencia e a submissao ao branco. Os velhos mecanis
mos de defesa da identidade étnica e cultural da tribo já nao 
funcionavam. Se antes os Kranhacarore atribuíam magicamente 
ao homem branca seus males cotidianos, agora os consideram 
fatos naturais. A rudimentar estrutura política da tribo ruiu em 
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meses: O chefe, que chegara ao posto por sucessao hereditá
ria, na condic;ao de filho mais velho, perdeu completamente a 
autoridade. Para ele também ser cacique já nao significava mu i
ta coisa no novo estilo de vida. 

Er:n pouco tempo, os índios homens passaram a mendigar 
na ?e1ra da. estrada, as. moc;as se prostituíram. A desorganizac;ao 
social e !rt?al e a desmoralizac;ao individual, juntaram-se as 
doen~as t1p1cas. d_? elemento branco: gripe, pneumonia, saram
po e a subnutn<;ao. 

Dos 139 Kranhacarore encontrados por Cláudio Villas Boas~ 
e~ 1972, apenas 79 desembarcaram no Posto Diauarum, em ja
ne1ro de 1975. 5 Em mar~o de 1973, Cláudio Villas Boas, que 
estabelecera contato ~o~ os chamados ."índios gigantes", deixa 
a selva, sendo subst1tu1do por Apoena Meirelles e Antonio 
Campinas. Este, segundo denúncias de outros sertanistas te ria 
conduzido a tribo ao homossexualismo, sem que a FUNAI ti:-
vesse desmentido ou tomado providencias. : 

· Correlacionando a di~t!ibuic;ao regional da populac;ao indí
gena com o grau de integrac;ao, verifica-se que a totalidade dos 
grupos isolados se encontra na Amazonia e no Brasil Centrai, 
bem como a quase totalidade dos grupos em contato intermi~ 
tente. E_: permanente, "já que apenas 2 dos 72 grupos nesta$ 
cond1~oes comparecem noutras regioes". 6 Daí se pode concluir 
que as redu<;oes previsíveis da popula~ao · indígena se farao sen
tir sobretudo naquela área, nao só porque ali se encontra maior 
parte da populac;ao indígena, mas, principalmente, porque ali 
se concentram os grupos mais vulneráveis aos efeitos letais das 
epidemias e a outros fatores provenientes dos contatos com o 
branco. · 

Atualmente, seis dos principais troncos lingüísticos perfa
zem um total de 106 dos 143 grupos indígenas ainda existentes, 
o que equivale a 70°/o da popula<;ao indígena . Os Tupi, os 
A.~~u~k, os Kari~, os Je, os Xirianá e os Pano sao os grupos lin:.. 
gu1st1cos que a1nda possuem o maior contingente humano 0 
que se deve a diversos fatores. Alguns destes grupos, mes~ó 
que tenham habitado em regioes já completamente dominadas 
~elo branco, sobreviveram em propor<;oes bem maiores pelo 
s1mpl.es fato de ter~m tido urna amplitude populacional maior, 
e assim algumas tribos sobrevivem a coloniza<;ao. Outros gru.i. 
pos sobrev!veram em face da distancia que os separava do euro·
peu, ou, a1nda, houve grupos mais propensos as migra<;oes é 
souberam recuar frente a invasao. De lodos os seis troncos 
referidos, encontram-se representantes em estado de isofamen
to, estando a totalidade dos Xirianá nesta condic;ao e .dos gru .. 
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pos Pano. Nen hum parece ter alcan<;ado a integra<;ao na socie
dade nacional. Estes fatos se explicam por viverem os Xirianá 
em área até hoje inexplorada e por se terem defrontado os 
Pano com urna das mais violentas frentes da sociedade nacio
nal, os estratores de látex dos vales do Juruá e do Purus, tor
nando-se por isto refratários a todo e qualquer contato com 
o elemento branco. 

Os Tupi, representados em · 1900 por cerca de 50 grupos, 
estao atualmente reduzidos a 26. O exame deste quadro esta
tístico nos permite constatar que os Tupi parecem mais suscep
tíveis aos fatores dissociativos gerados no processo da integra
~ao, urna vez que perderam 50°/o de sua popula<;ao em pouco 
mais de meio século. Um fenómeno que talvez explique esta 
queda da popula<;ao Tupi é a sua docilidade e submissao as 
frentes de integra<;ao nacional, sujeitando-se, assim, a maiores 
perigos de desintegra<;ao das tribos e, conseqüentemente, ao 
extermínio. Nao poucas vezes as tribos do tronco Tupi tornam 
evidente a sua influencia na determina<;ao da sociedade nacio
nal, reconhecível principalmente na área rural, nos modos de 
garantir a subsistencia. Essa proximidade cultural faz com que 
se estabele<;am canais de comunica<;ao, acelerando as etapas 
de integra<;ao. 

O tronco Arauak no ano de 1900 compreendia cerca de 37 
grupos dos quais 14 estao completamente extintos. A maior 
parte das tribos do tronco Arauak ocupava a hacia do baixo 
Amazonas e atuais territórios do Amapá e Roraima. Os Karib 
possuem um contingente populacional em torno de 14.100, es
palhados em 22 grupos restantes de 32 conhecidos no início do 
nosso século. O tronco dos Je, como ocupantes de toda a 
extensao litoranea brasileira, foi o primeiro · a entrar em 
contato com o invasor branca. Querem alguns historiadores que 
estes índios tenham sido o povo mais numeroso do Brasil pré
colombiano. Atualmente perfazem um total de 15.500 indiví
duos. O grupo Kaingang tem seus toldos espalhados pelos qua
tro Estados su linos. Vale citarmos ainda os remanescentes dos 
troncos Pano e Xirianá, que somam cada qual cerca de 4.500 a 
5.500 índios. Todos os demais troncos lingüísticos possuem 
urna populac;ao nao superior aos 17. 500 indígenas. Algumas 
famílias lingüísticas desapareceram ao longo do Século XX, sem 
contarmos as diversas línguas de pequena expressao geográfica. 
Na maioria dos casos nao contamos sobre elas nem mesmo com 
documenta<;ao satisfatória para propósitos meramente classifi
catórios. 
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Embora estes dados só permitam apurar a conserva<;ao ou 
o desaparecimento das línguas pela sobrevivencia ou extin<;ao 
dos respectivos grupos talantes como entidades étnicas, certas 
inferencias sao possíveis a partir da mera descaracteriza<;ao das 
mesmas. Desde sempre, tribos indígenas vem perdendo suas 
línguas pela ado<;ao de idiomas dos grupos que as dominaram. 
Este fe~ómeno que devia ser raro, nas condic;oes originais de 
interac;ao, parece ter-se tornado mais freqüente em virtude da 
interferencia de núcleos civilizados. Tal é o caso do crescente 
predomfnio da língua Tukano do rio Negro em prejuízo da 
Arauak e outras. 

A LENTA AGONIA DO INDfGENA NA AMAZONIA 

A Amazonia é atualmente o palco das maiores contradi<;oes 
e mais violentos contrastes brasileiros. Sao os posseiros lutando 
por um pedac;o de terra na regiao que apresenta a mais baixa 
densidade demográfica do~ mundo: menos de um habitante por 
km 2

• Sao os grandes grupos económicos representando a alta 
tecnología ao lado de tribos indígenas consideradas ainda na 
fase neolítica. É o INCRA, atraindo levas de nordestinos e su
listas para co!onizar e ocupar a floresta amazónica (urna das 
mais ativas do mundo, responsável pela produc;ao de quase 
50o/o do oxigenio do globo terrestre), quando possuímos imen
sos latifúndios improdutivos em outras regioes. (Em 1967, 49º/o 
de todas as terras de propriedade privada no país pertenciam .a 
1,4 % de proprietários.) 

É a SUDAM, servindo de sustentáculo para as grandes em
presas se fixarem e sugarem as riquezas da regiao, explorando 
a mao-de-obra barata e pouco ·exigente. 

As matas estao sendo substituídas por grama, lavouras, e a 
fauna, deixando lugar ao gado. Para uns, um paraíso, para ou
tros, o início da for:-:ia<;ao de um grande deserto . Para o "Mi
lagre brasileiro", a orgia dos números (estradas, produtos agrí
colas, pecuária) servirá para engordar as fabulosas estatísticas 
da expansao económica. 

Para as empresas estrangeiras e multinacionais, ótimo ter
reno para investimento. 

A Amazonia, farta em produtos florestais, tais como o cravo, 
a canela, o cacau, a salsaparrilha, a baunilha, a copaíba - todos 
com grande mercado na Europa -, fez cóm que, já no início do 
Século XVII se instalassem soldados e colonos portugueses. lsto 
para impedir a presen~ de franceses, ingles~s e . holandeses na 
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regiao e ao mesmo tempo aproveitando a mao-de-obra indíge-
na, farta e acessível nesta época. . 

A procura desorganizada destes pro~utos natura~s .se tor
nou a motivac;ao fundamental na ocupac;ao da . Amazonia. Para 
a explorac;ao dos produto~ desta floresta tropical, foram !:~b
metidos e explorados os indios alcanc;ados pelas frentes p10-
neiras. 

Em algumas regioes, como nos vales do baixo Madeira .. e 
do Tapajós, as tribos se levantaram contra o avanc;o portugues, 
ocasionando grandes lutas que só poderiam resultar no lento 
extermínio dos nativos. 

Em outras regioes, como a do rio Negro, após conflitos aber
tos iniciais houve urna certa estabilizac;ao (ou subjugac;ao), per
mitindo aos grupos indígenas sobreviventes conservar certos 
aspectos de sua cultura. , . , . 

Finalmente nos vales do Jurua-Purus, as matas nqu1ss1mas 
em seringais foram tomadas a ferro e fogo, senda exterminada 
toda a populac;ao· indígena. 

No início do nosso século os índios da Amazonia se en
contravam em condic;oes de vida muito semelhantes as do 
tempo da escravidao e da chegada dos missionários religiosos: 
11 Ao longo dos cursos d'água navegável, onde quer que pudes
se chegar urna canoa a remo, as aldeias eram assaltadas, incen
diadas, e sua populac;ao alidada. Magotes de índios expulsos de 
seus territórios perambulavam pela mata, sem paradeiro. Para 
qualquer lado que se dirigissem deparavam com grupos de cau
cheiros, balateiros, seringueiros prontos a exterminá-los." 7 

A causa desta onda de violencia foi a grande procura do 
látex nos mercados internacionais. Era a borracha que vinha 
abrindo para a Amazonia urna fonte de riqueza como jamais 
tivera. lsto ocasionou o encontro de verdadeiros exércitos de 
seringueiros que caíam sobre as aldeias, ocasionando a morte 
ou o domínio dos índios. "Um dos procedimentos comuns de 
domínio dos índios era, entao, o seqüestro das mulheres e cri
anc;as, dentro da própria maloca, sob a vigilancia de um capataz. 
Oeste modo, o bando se assegurava a coopera~ao dos homens 
na descoberta e explorac;ao de novos cauchais e se garantía o 
abrigo, a alimentac;ao e a satisfac;ao de seus apetites." 8 

Escass-eando os cauchais, a grande busca da borracha no 
mercado internacional levou grandes levas, especialmente de 
nordestinos, a se precipitarem para as regioes de seringais si
tuados nas ilhas e terras marginais. E foi novamente o choque 
com os índios que ali se localizaram, fazendo com que pratica
mente desaparecesse sua cultura e seu estilo de vida. "A ex-
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plorac;ao dos seringais nao deixaria lugar, porém, aos estilos 
tribais de vida. Em pouco tempo aquetas populac;oes foram 
compulsoriamente alidadas para a produc;ao de borracha e para 
os trabalhos ligados a navegac;ao fluvial. Eram o índio-remo, o 
índio-piloto, o índio-bússola ... " 9 

Sabemos ser ainda hoje a extrac;ao do látex urna das for
mas de semi-escravidao, onde o caboclo amazonense ou nor
destino está exposto a todo tipo de espoliac;ao. O único for
necedor de produtos de primeira necessidade é o patrao: ge
neros alimentícios, roupa, munic;ao e aguardente, adquiridos 
através de "vales". Estes artigas sao fornecidos a altos prec;os, 
nao permitindo que haja saldo, prendendo-se o seringueiro ao 
patrao, enquanto lhe restem forc;am para produzir. 

Existe um outro personagem, ao lado do patrao, que · é 
o "regatao" ("marreteiro", na Rondonia) - "é o trafic~nte que 
conduz a mercadoria no pequeno barco em que vive e com 
0 qual singra cada igarapé onde haja alguma coisa para trocar 
por aguardente, sal, panos, fósforos, anzóis, agulhas, linha de 
coser, munic;ao e urna infinidade de artigos desta ordem. Criador 
de necessidades e instrumentos de sua satisfac;ao, o regatao é 
o rei do igarapé, assim como o patrao é o rei do rio. Grande 
parte de seu negócio é o desvio da produc;ao dos seringais, 
retirada a golpes de audácia, mas sua empresa maior é a explo
rac;ao do índio, que trabalha o · ano inteiro juntando o copaíba, 
a castanha, a canela, o cravo, a salsaparrilha, a piac;ava para 
trocar por pouco mais qu,e nada". 10 

OS POVOS DO AL TO PU RUS 

Urna das regioes onde mais claramente se explicitam as 
contradic;oes entre o modelo brasileiro de desenvolvimento e 
os inte ress:es do povo, indígena ou nao, é a do Alto Purus, in
cluindo os afluentes deste grande rio. O Padre Egídio Schwade, 
do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), percorreu minu
ciosamente esta área fazendo um levantamento sobre a situa
c;ao da mesma, publicando-o em relatório que obteve ampla 
repercusao. * A reac;ao dos latifundiários e do próprio gover
nador do Acre, onde sitúa-se esta regiao, foi imediata e estri
dente, sendo redobradas, por isto, as pressoes contra a atuac;ao 
do CIMI .. 

• A publica~ao deste relatório, pelo semanário Movimento, foi integral· 
mente vetada pela censura. 
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Regiao riquíssima, especialmente pela presen~a abundante 
do caucho, da s-eringueira e de madeiras de lei, despertou o 
interesse dos grandes proprietários de terra, que tinham a obs
taculizar a sua posse sobre ela apenas a presen~a de índios e 
posseiros ali instalados há muitos anos. 

Habitam tradicionalmente esta regiao as nac;oes indígenas 
dos Culina e as dos Kaxinauá, quando a partir do século pas
sado comec;am a sofrer a invasao de seringueiros provenientes 
do Brasil, da Bolívia e do Peru. Eram indivíduos oprimidos pela 
estruturas de seus respectivos países que viam no corac;ao da 
floresta amazónica urna perspectiva de fugirem a secular misé
ria a que estavam submetidos. Qs brasileiros eram nordestinos 
escorrac;ados pelo latifúndio e pela seca, os peruanos e boli
vianos eram descendentes de índio.s destribalizados e margina
lizados. 

Num primeiro momento desta invasao, os membros destas 
duas nac;oes foram recuando para a regiao do rio Chaneles, no 
Alto laco e Alto Acre, menos rica em caucho e seringueiras. 

Mais tarde voltariam a aprox~mar-se novamente do Purus, 
atraídos pelas possibilidades de serem aproveitados como mao
de-obra, particularmente na explorac;ao de madeira e na cac;a 
de peles. Logo comec;am a ser alvos de zombaria e desprezo 
dos seringueiros, o que os faz renegar sua condic;ao de índios, 
evitando usar seus nomes nativos, sua língua e tradic;oes. "Os 
indígenas continuam até hoje a classe mais desprezada da re
giao, senda por todos pisoteados, até pelos 'peruanos' que 
os tratam como 'bichos', e freqüentes vezes abusaram de suas 
mulheres (até a filha de um tuchaua Culina) sem que os indí
genas pudessem agir. 

Sao um objeto de explorac;ao para todos, podendo ser re
crutados a qualquer momento e por qualquer prec;o, que a 
outra classe lhe impuser. " 11 

Quase tao explorados e humilhados sao os "peruanos", 
descendentes dos índios Quetxua, Mataco e outros, trazidos 
por aventureiros peruanos para a explorac;ao do caucho. Ten
do os peruanos sido expulsos pela populac;ao brasileira, fica
ram para trás aqueles miseráveis anteriormente trazidos e hoje 
desprezados, quer por sua ascendencia étnica, quer por · sua 
derrota militar. Encontramos também na regiao, os "cariu", 
seringueiros descendentes de nordestinos, tremendamente ex
plorados, mas habilmente utilizados pelo~ coronéis da borracha, 
que procuram acentuar as contradic;oes entre aqueles e a po
pulac;ao indígena . 
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A presenc;a nesta regiao dos "peruanos", seringueiros e 
outros moradores fez surgir a figura do "marr~teiro", que em 
seus barcos sobe os rios venciendo mercadonas nem sempre 
necessárias, criando assim novas necessidades. Finalmente "o 
aparecim·ento d?~ incentiv~s fiscais ~ro~xe ,Pª~ª o Acre os 'pau
listas' (latifundianos), sem1deuses 1nat1ng1ve1s pelo povo da 
área com seus avióes, com suas aquisic;óes fraudulentas de tí
tulo~ da terra, com seu sistema de explorac;ao desumano, com 
seus gerentes e seus 'patos' e que, com suas levas de pe?es. sofis
ticadamente escravizados, vao e mpurrando para a periferia das 
cidades o povo que nao quiser, humildemente, submeter-.s~ a 
engrossar as fileiras de seus peóes e a engordar o seu latifun-
dio". 1 2 

Dentro desse quadro de opressao e miséria, o índio, des-
preparado para sobreviver numa sociedade ond.~ impera um 
capitalismo semibárbaro, viu-se submetido a ma1s degradante 
das situac;óes. Aí foram localizados por Egídio Schwade re
presentantes das nac;óes Culina, Kaxinauá, Pira, Mastanauá e .um 
núcleo de línguas Quetxua, quase todos estes grupos localiza
dos na margem direita do rio Purus, acima da Boca do Chan
dles. Penetrando em território peruano, ainda ao longo do 
Purus, ainda sao encontrados núcleos 11epresentativos destas 
nac;óes. 

Os Culina situados em maior núcleo no P-eru, ainda con-
servam sua id~ntidade cultural com sua organizac;ao caracterís
tica, suas atividades comunitárias, sua religiao e seu ritual. Os 
Caxi nauá, situados em território brasileiro, foram completamen
te destribalizados pelos seringueiros, e em sua totalidade, nas
ceram nos seringais, nao possuindo mais noc;ao do que seja 
urna vida livre . 1 3 

O Relatório sobre o povo do alto Purus nos mostra como 
se desenvolve sistematicamente o processo de destruic;ao da 
sociedade tribal: 
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1) Primeiro estabelece-se um clima de violencia em meio 
ao qua! o índio é sumariamente morto e roubado. 

2) Destrói-se a lideranc;a pela desmoralizac;ao dos costu
mes e aproveitamento dos elementos desajustados do 
grupo, que, por sua vez, sao os veículos dos ví
cios do branco para a família indígena. 

3) O processo de destribalizac;ao se completa através des
tes elementos espúrios que vao " mangando" (ridicula
rizando) tudo o que relembra a vida do povo, conven-

cendo a todos que a cultura é atrasada, que a sua 
língua, a maneira de comer, as próprias comidas, habi
tac;óes, festas etc ... sao de bárbaros. Convencendo-se 
paulatinamente que a sua vida nao presta, o índio nao 
quer ser mais chamado de Culina, Kaxinauá, nem índio, 
mas, como seu opressores, "caboclo", que no caso é o 
porta-voz do modelo civilizado . 14 

Atualmente os índios destribalizados constituem a ma1oria 
da populac;ao do Alto· Purus, originários principalmente das tri
bos Caxinauá, Xaxinauá, Mastanauá e Mauacá. Sao amplamente 
utilizados como mao-de-obra por fazendeiros, madeireiros, se
ringalistas, como se servem para isto dos "gatos" * e subem
preiteiros, eximindo-se assim a re~ponsabilidade pelos crimes 
cometidos contra os trabalhadores. 

As autoridades, embora tenham conhecimento dessa situa
<;:ao, nunca tomaram qualquer iniciativa visando a coibi-la. Pelo 
contrário, tem sido constantes as pressóes e ameac;as contra 
aqueles que denunciam estes crimes, especialmente contra a 
lgreja, através do CIMI . · · 

O PARQUE NACIONAL DO XINGU 

A bada hidrográfica do Xingu é formado pelos rios Van 
den Steinen, Jatobá, Batovi, Culisein e Caluene que tem suas 
cabece iras no divisor de águas Amazonas - Paraguai, nas cha
padas do norte de Mato Grosso. É urna regiao em forma trian
gular centrada pelo Xingu, formado pelo Caluene e s·stema 
Batovi - Ronuro. Reina ali urna vegetac;ao de transic;ao, os cer
rados, que liga a floresta tropical a selva amazónica. Climatica
mente está a regiao incluída no clima de savanas tropicais (Aw, 
segundo Koppen), onde as médias térmicas mensais se e levam 
aos 18°C, e com umidade relativa inferior aos 80o/o e com 
duas ,esta~óes anuais bem definidas: urna esta~ao de chuvas 
(o inverno) que se estende de outubro a abril, com fortes agua
ceiros; e urna estac;ao seca (o verao), de maio a setembro, 
ocorrendo a estiagem nos m·eses de julho-agosto. 

Ainda é riquíssima a fauna desta regiao com inúmeras espé
cies aquáticas, terrestres e aves. Em vista de os hábitos alimen
tares dos índios xinguanos estarem mais vinculados as faunas 

• Denomina<;ao popular dos empreiteiros de mao-de-obra, os quais alu
gam aos latifundiários seus ve rdadeiros exércitos particulares de mao
de-o~ra ou escrava ou semi-escrava constituída principalmente por índios. 
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PARQUE 

NAClONAL QO KIN§U 

1- KAYABI 

2. TXUKAHAMAI 
3.JURUNA 
4_su1A· 

5_KALAPALO . 
6 . tcAMAYURA 

1 - KUIKURO 

8-MEHINAKU 

9_ TXIKÁO 
10..WAURA. 

1 J_AWETI 

_ /AWALAP/TI 

13-TRUMÁI 
14- NAFUOUÁ e MATIPU 

15 _ KREÉ -AKORO 

lill _P. INDIGENA OIAURUM 

•- P. 1. LEONARDO VILLAS 

fluvial e lacustre, representa o Alto Xingu urna verdadeira área 
de refúgio para a fauna terrestre. Um fator importante que 
conteve a preda~ao do elemento branco na regiao foi o enor
me chapadao mato-grossense, nao habitável e intransponível aos 
aventureiros. Só em 1884, quando Karl van den Steinen co
mandava urna expedi~ao protegida por urna aleta do exército 
imperial, a regiao do Alto Xingu foi explorada e descob€rtas 
várias tribos até entao desconhecidas. Tal foi o interesse des
pertado no "aventureiro das selvas" que em 1887 organiza urna 
expedi~ao com o objetivo de estudar a popula~ao indígena. A 
partir desta data, a regiao recebia visitas desde curiosos e jor
nalistas até comissóes formadas pelo SPI para a cria~áo de 
postos em prote~áo da popula~ao indígena (1920) e conter o 
abuso dos aventureiros. Num primeiro momento, interessava 
ao governo conquistar a simpatía dos Bakairi para constituir 
um forte com índios aldeados para vigilancia nas famosas minas 
dos Martírios. 

· Em 1948 os dois mais~ famosos sertanistas que o Brasil já 
c;onheceu - Cláudio e Orlando Villas Boas - fundam os pri
meiros acampamentos e bases permanentes. A partir de entao, 
estabeleceram-se numerosas formas de contato, cuja principal 
via de acesso era por ar. No entanto, ainda nao haviam che
gado as frentes pioneiras . A importancia dada a regiao foi tal 
que, em 1952 foi proposta ao governo a cria~ao do "Parque 
Indígena do Xingu". u 

Apesar das numerosas e freqüentes visitas a regiáo, sempre 
eram contatos intermitentes (esporádicos e temporários) com 
vistas a urna tarefa específica. Por causa deste ingresso do 
elemento branco, paulatinamente crescia urna situa~ao confli
tante e dissociativa da ordem tribal. Além da desordem pro
vocada, o índio vinha sendo contagiado por doen~as como é o 
caso da epidemia de sarampo que, em 1954, ceifou 114 vidas 
numa popula~ao estimada em 650 pessoas. Para corroborar a 
defasagem em curso, o governo do Mato Grosso cedia estas 
terras a firmas imobiliárias. 

Em 1961 foi criado o Parque Nacional do Xingu com urna 
área total de 26. 000 km2 e, entre outras atribui~oes, com a 
finalidade de assegurar as tribos xinguanas a posse da terra, ga
rantindo-lhes, em princípio, assistencia médica, social e educa
cional, indispensável para assegurar a sua sobrevivencia ao 
mesmo tempo que a preserva~ao de seus padrees culturais. 

Em depoimento prestado a revista Visao, Cláudio Villas Boas 
contou sobre as origens do Parque Nacional do Xingu: 
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" Em 1960, tomos encarregados de marcar o centro geográfico 
do Brasil . o Exército nos forneceu o levantament? aerof?togramé
trico da regiao, o que facilitou bastante o nosso serv1c;o. Abrimos u'!la 
picada rigorosamente reta, de 17.900 metros,_ comec;ando. na cachoe1ra 
de v an Martius. Verificamos que no corac;ao do Brasil encontra-se 
um resistente jatobá . Este local está abandonado e o marco de ma
deira ainda espera a sua inaugurac;ao. 

Em 1961 fo i criado o Parque Nacional do Xingu, salvac;ao, t~lv:_z, 
do índio xinguano. Vínhamos lutando, há muitos anos, pela cr:ac;ao 
deste parque, junto com gente ilustre, como Dra. Helofsa _Aibert~ 
Torres, o marechal Rondon, o brigadeiro Abaím, Eduardo Galvao, Jose 
Maria da Gama M alcher, Darci Ribeiro, Café Filho, Noel Nutels e 
Jorge Ferreira. O governo brasileiro, ao criar o parque, procurou 
cumprir dois importantes objetivos: constituir urna reserva natural 
onde a fauna e a flora intocadas guardassem, para o futuro, um ~es
temunho do Brasil do descobrimento; e, sobretudo, fazer chegar d1re
tamente as tribos da regiao sua ac;ao protetora, prestando-lhes assis
tencia e defendendo-as de contatos prematuros e nocivos com as fren
tes de ocupac;ao da sociedade nacional." 16 

Aos primeiros pesquisadores da regiao xinguana impress~o
nou sobremaneira a uniformidade cultural da sua popula<;ao. 
Estas tribos de origem provavelmente norte-amazónica, fugin
do ·de outros grupos mais guerreiros, encontraram um verda
deiro paraíso na terra de ent~e-rios do Batovi - <;a.luene, onde, 
segundo alguns etnólogos, nao encontramos vest1g1os da cultu
ra tupi-guarani. 

Apesar da sua padroniza<;ao e. originalidade c~lt~.r,al~ na 
área residiam tribos dos mais variados troncos llngu1st1cos. 
Esta babilonia cultural favoreceu um desenvolvimento pouco 
comum entre as tribos nortistas, criando um novo aparelha
mento tecnológico para superar as dificuldades do meio recém
descoberto. 

Ao tempo das expedi<;oes germanicas de Steinen e Meyer 
(fim do Século XIX), participavam desta regiao cultural cerca 
de 39 aldeias falando cinco línguas diferentes, em meio a um 
contingente populacional de 3.000 ín,d.ios: A .. ~r~pria localiza<;a,o 
das diferentes tribos da mesma familia l1ngu1st1ca dava-se pro
ximas urna das outras. O avan<;ado nível cultural intertribal faz 
crer numa ocupa<;ao remota; no entan"to,. os , casc:me~tos .e ,º 
comércio intertribal amenizam as tendencias a prime1ra h1po-
tese. 

Confessam os velhos entradistas que ao fim do século pas
sado a situac;ao do Alto Xingu era bem diferente da. atu~I, isto 
tanto do ponto de vista demográfico como da locallzac;a"o d~s 
diversas aldeias. Da família dos Karib restam apenas ·tres tn
bos, quando em 1898 Meyer contava em torno de 25 aldeias; 
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os Bakairi, atraídos pelo SPI em 1920, restam muito poucos. 
Sujeita a influencia do elemento branco, a tribo dos Bakari 
tem decrescido sensivelmente. 

Várias sao as causas apontadas como responsáveis pela des
populac;ao macic;a de grupamentos tribais em seus primeiros 
anos de convívio pacífico com segmentos da sociedade na
cional. Certas práticas d~ restric;ao voluntária a natalidade (mé
todos anticoncepcionais, aborto e infanticídio), sornadas a alta 
mortalidade infantil, tem levado tribos inteiras a extinc;ao, quan
do em períodos de pós-contato se defrontam com agentes letais 
das epidemias para as quais ainda nao dispoe de necessária 
resistencia organica. As tribos do Xingu, desde 1898, vem sendo 
dizimadas por doen<;as epidemicas. Podemos citar o caso dos 
Bakairi do Culisein, que em 1896 foram atacados por urna ble
norragia oftálmica, importada por úm índio em visita a popu
lac;ao branca da vila Rosário, no Mato Grosso . A sífili's é urna 
das doenc;as mais perigosas para todos os grupos em contato 
intermitente e permanent~ h com o branca. Sao estudantes ron
donistas, funcionários da FUNAI, funcionários do INCRA, ele
mentos do exército, funcionários das empresas de penetrac;ao 
e de 1explorac;ao, portadores do Treponema pallidum e afas
tados por longos períodos da ci":'ilizac;ao, os responsáveis pela 
contaminac;ao da índia, conquistada em troca de bijuterias. En
tretanto, observam médicos e antropólogos, foi a gripe o prin
cipal responsável pela dizimac;ao das aldeias xingus. A grip~ 
espanhola, que em 1918 grassou por todo o Brasil, atingiu 
também as aldeias do Xingu, praticamente exterminando as 
aldeias Bakairi do Culisein. 

Com todos estes surtos epidemicos e seus efeitos negativos 
era de prever-se para bem próximo a extin<;ao das tribos xin
guanas . Entretanto, na volta do levanta mento censitário, em 
1963 foram obtidos os seguintes resultados: 

TRIBOS ALDEIAS CASAS POPULA<;ÁO 

Ka lapa lo 1 8 100 
Kuikuro · 1 11 118 
Nahuquá-Matipúhy 1 6 51 
Waurá 1 6 86 
Mehináku 1 5 55 
Yawalapiti 1 4 41 
Kamayurá 1 ·6 115 
Aweti 1 3 36 
Trumai 1 1 21 
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Os grupos xinguanos já superaram o "teste de sobreviven
cia", pois, das nove aldeias existentes, seis apresentam sinais 
de estabilidade demográfica, quando nao um incremento efe
tivo . As tres outras aldeias, apesar do ligeiro declínio popula
cional observado, demonstram também síntomas de estabiliza
c;ao demográfica, considerando terem sido estas aldeias as mais 
atingidas pela epidemia de 1954. 

Entre as visitas dos pioneiros e a atual situac;ao, as mudan
c;as acorridas na cultura xinguana sao pouco sensíveis. "Nada 
essencial mudou no Xingu. Tudo permanece aparentemente 
na mesma situac;ao encontrada pelo etnólogo Karl von den Stei
nen, em 1877. A única alterac;ao constatável, do século passado 
até a época da nossa chegada, foi o desaparecimento de quase 
metade de seus habitantes, em conseqüencia dos primeiros sur
tos gripais, disentéricos e de outras moléstias infecciosas, irrom
pidas na regiao há trinta anos, aproximadamente." 18 

As tribos indígenas que ocupam a área do Xingu vivem 
tao íntimamente interligadas que poderiam ser consideradas 
urna única nac;ao, embora quase todas fal.em língua própria. 
Seus hábitos sao os mesmos, organizam-se identicamente, pos
suem em comum as mesmas crenc;as e superstic;oes; realizam 
festas e ritos perf.eitamente semelhantes, possuem sobre o mun
do e sobre as coisas as mesmas concep~óes. O ritmo de tra
balho, as atividades e os ciclos produtivos sao os mesmos em 
todas as aldeias . Há, até mesmo, urna estreita semelhanc;a na 
estrutura psicológica das diversas tribos, embora difiram quanto 
a língua e origem . As particularidades anulam-se frente as 
grandes semelhanc;as que igualam e vinculam os diferentes gru
pos entre si, dando a seu conjunto um perfeito ar de "família 
xinguana". No plano social, as relac;oes mútuas se concretizam 
nos freqüentes casamentos intertribais. 

As aldeias do Xingu também se unem para luta, ainda mais 
nesta década, qvando a ameac;a da sociedade nacional está pre
mente. Relizam-se coligac;óes em defesa da tribo ameac;ada, 
sem que dela esperem alguma recompensa. "Na realidade, as 
tribos do Xingu formam urna legítima 'sociedade de nac;oes' 
relativamente mais perfeita do que a congenere civilizada." 19 

Entre as nac;oes xinguanas nao há o predomínio do mais forte, 
e tampouco a submissao dos mais fracos. Vivem todos sob 
um regime de mútua e benéfica dependencia. 

Entretanto, desde o final do século passado, urna série de 
elementos da cultura nacional vem-se infiltrando e seu uso sen
do difundido entre os xinguanos. Destes elementos introduzi-
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dos, principalmente, pelos postos Jacaré e Capitao Vasconcelos~ 
os de maior difusao foram os implementos de ferro, mi<;angas; 
armas. de fogo e pla~tas cultivadas (cana-de-ac;úcar, banana, 
mandioca, arroz, mamao e abacaxi). . 

A introduc;ao .d~ ferramentas trouxe aos xinguanos um 
aumento de produtav1dade, reforc;ando urna economia de subsis
tencia e, ao final do século passado, pelas observac;oes do 
antropólogo Steinen, já era bem equilibrada. Por outro lado~ 
o uso dos instrumentos fundidos em ferro e ac;o tirou o mo
nopólio do ~omércio intertribal mantido pelos Trumai, · hábeis 
em talhar objetos de uso em pedra . ldentica alterac;ao ocorreu 
co~ a ceramica fabricada pelas .tribos Arauaki, pois, com ex
cec;ao das grandes panelas para manipula<;ao da mandioca os 
demais tem sido substituídos por recipientes de folhas de tia·n..: 
dres e alumínio . Esta importac;ao de implementos de ferro e 
alumínio alterou o comércio intertribal dos artigas de ferro e bar
ro, o qual proporcionava aos Trumai, Waurá e Mehináku um 
certo acúmulo de riquezas e pr.estígio. 

Nota-se igualmente, um enfraquecimento no artesanato in
dígena no que se refere as pec;as de adorno. Assim, colares, 
br?cel~tes, coroas de penas, vasos e panelas que antes consti
tu1am importantes el.ementos de comércio intertribal, hoje ·dei
x_a r~m de ~~r especi~lid~de de algumas tribos e passaram a cons~ 
trtu1r a at1v1dade principal · de elementos individuais. Tais arte
fatos nao mais funcionam como produtos de troca ou escambo 
entre as aldeias, e sim entre esses "industriais liberais" e ele
mentos de fora. Esta mudanc;a no espírito fabril das tribos cau
so u, igualmente, urna inversao de valores de troca. Se antes 
t r?cavam _arcos, flechas, panelas por colares fabricados pelas 
tnbos Karib, que era a bas.e do elemento de maior valia, hoje 
superados, totalmente, pelas bijuterias. Conseqüentemente, re
d.u_ndou n~ f~to de todo o artesanato ficar fora do poder aquP 
s1t1vo do 1nd10, passando a ser do índio para o elemento de 
fora. 

Paralelamente a este processo vao ocorrendo modificac;oes 
no nucl:amento tribal, com o enfraquecimento da coesao do 
grupo tribal .. Reflete-se também na mudanc;a da aceitac;ao dos 
val9res de lideranc;a tribal e da própria . aldeia. Os camaradas 
estao assumindo urna func;ao muito mais importante que· os" 
trad!cionais ~~~iques, alguns destes conservando mera func;ao 
de 1ntermed1anos entre as tribos, baseados unicamente num 
prestígio tradicional, hoje evanescente. ' 

Outra, mudanc;_a se_nsivelmente forte e movida por agentes 
externos e a aglut1nac;ao e recomposic;ao de grupos tribais em 
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torno daqueles pontos de acesso, tomo pistas de aviac;ao, ro
dovias e postos de assistencia, pela atrac;ao que os mesmos 
~xercem ern termos de ofertas de mercadorias e assistencia. 
Este processo vem ocorrendo desde a fundac;ao dos primeiros 
postos da Fundac;ao Brasil-Central, atraindo grupos para sua 
proximidade, como os Trumai, Kamayurá, Yawalapiti, os quais 
viviam constantemente no posto Jacaré, e só nao se transferi
ram definitivamente para lá por impedimento dos irmaos Villas 
Boas . 20 

Após 1961, com a criac;ao do Parque Nacional do Xingu, 
muitas tribos migram em direc;ao a esta reserva, abandonando 
seus territórios tribais (geralmente de propriedade de Firmas 
lmobiliárias) nao só pelo fascínio das mercadorias de troca, de 
assistencia médica e social, como também, e principalmente, 
pela posse e estabilidade das terras que lá podem ocupar. 

Outra modificac;ao foi aquela relativa a intensificac;ao dos 
contatos intertribais dos grupos da área nuclear do Alto Xingu 
e aquel es margináis e periféricos. Os Kaiapó, Ju runa, Suyá, Xa
vante e Kayabi er.am inimigos tradicionais das tribos do Alto 
Xingu. Estas tribos periféricas da área xinguana vem sendo atraí
das para o ponto de confluencia do Suiámissu com o Xingu, 
onde estao introduzindo alguns elementos da cultura nacional 
que receberam de seus contatos com as frentes pioneiras do 
Tapajós. 

Como arremate final sobre as tribos xinguanas, podemos 
dizer que, ao longo deste século de observac;oes, nota-se que a 
cultura destes grupos sofreu de início um processo de acultu
rac;ao intertribal, resultando urna área cultural fortemente ca
racterizada pela homogeneidade de seus aspectos mais gerais. 
Nos últimos anos, a·o invés de ocorrer um processo dissociativo 
e destribalizante por influencia do contato com a sociedade na
cional, tal como ocorre entre a maioria dos grupos de outras 
regioes e ao longo de centenas de anos, a atuac;ao das agen
cias federais e ainda o isofamento da área permitiram urna 
certa coesao tribal e manutenc;ao de seus padroes culturais tra
dicionais. 

Seria ilusório, entretanto, um excessivo otimismo com re
lac;ao ao futuro do· Parque. Até hoje tem sobrevivido as amea
~as de loteamentos, estradas etc., nao só pelo que ele significa 
mesmo em termos internacionais como também pelo fato ine
gável de ser urna espécie de falsa vitrina da Política Indigenista, 
a mostrar para os observadores menos avisados a excelencia 
da mesma. Seu destino parece ser o de cada vez mais tornar-se 
um "zootógico" humano onde os turistas poderao observar os 

164 

últimos exemplares de urna espécie em extinc;ao, até que a · ga
nancia por novas terras acabe por eliminar mesmo este pequeno 
luxo e encontre para as terras do Xingu urna destinac;ao mais 
"produtiva". 

REFER~NCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1 Revista Macaxeira, dezembro de 1974. 

2 Ribeiro, Darci. Os fndios e a Civiliza~o. Rio de Janeiro. Civiliza~áo 
Brasileira, 1970, p. 257. 

3 Id. lbid., p. 259. 

4 Id. lbid., p. 259. 

5 Revista Visao, de 1 O de janeiro de 1975. 

6 RIBEIRO, Darci. Op. cit., p. 

7 RIBEIRO, Darci. Op. cit., p. 23. 

8 Id. lbid., p. 23. · ~ 

9 Id. lbid., p. 24. 

10 Id. lbid., pp. 26-27. 

11 Relatório do Levantamento do Povo do Alto Purus. (CIMI). Sena Madu-
reira, 19 de fevereiro de 1976. 

12 Id. lbid. 

13 Id. lbid. 

14 Id. lbid. 

15 Relató rio do SPI, n.0 98, p. 106. Citado por Schanden, Egon. Homem, 
Cultura e Sociedade no Brasil. Petrópolis. Vozes, 1972, p. 186. 

16 Revista Visao. 10 de fevereiro de 1975, p. 34. 

17 SCHADEN, E. Op. cit., p. 196. 

18 Depoimento de Orlando e Cláudio Villas Boas in Revista Visao, de 10 
de fevereiro de 1975, p. 39. 

19 ldem, p. 39. 

20 SHADEN, E. Op. cit., p. 206. 
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CAPITULO X 
. . 

A POLITICA INDIGENISTA DO Si:CULO· XX 

As altera~oes políticas~ o_corridas no país com a. proclama
c;ao da República em 1889 nao trouxeram nada de .novo com 
rela~ao aos contatos índios-brancos ou a política indigenista 
oficial. Seria necessário a ocorrencia de lamentáveis fatos em 
regióes nao tao isoladas, como a Regiao Sul, para que os orga
nismos oficiais percebessem a· urgencia de definir-se urna po
lítica indigenista conciliando os interesses da sociedade nacio
nal em expansao com as das popula~óes indígenas. 

A coloniza~ao italiana e alema levaria a eclosao de conflitos 
responsáveis por violentas represálias de parte ~ parte na Juta 
pela posse das terras. Enquanto os novos colonizadores re
corriam a bugreiros profissionais, cuja missao era matar o "bu
gre" onde o encontrasse, este se defendia contra-atacando, man
tendo também em sobressalto os novos habitantes do Brasil 
Meridional. A novidade nestes conflitos era o fato de se darem 
em locais nao muito distantes de algumas das principais cida
des brasileiras paralisando-as para qualquer atividade produ-
tiva. 1 • 

A repercussao destes acontecimentos até mesmo junto a 
imprensa estrangeira, com a divulga~ao dos massacres de índios 
.e da omissao do governo brasileiro, levá-lo-ia a tomar algumas 
providencias. Certamente também tiveram grande influencia, 
para isto as conferencias realizadas por Rondon, comprovando 
a viabilidade dos métodos persuasórios, 'o Congresso de Geo
grafia de 1909 e a tomada de posi~ao da lgreja Católica contra 
as chacinas. 
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Logo se definiram no país duas correntes sobre a política 
a ser seguida: os defensores da catequese religiosa como me
lhor solu«;áo e o que reivindicavam para o Estado a func;áo pro
tetora como única forma de manter a igualdade entre as várias 
confissóes religiosas. 

Em 20 de julho de 1910 o decreto n.0 8.072 criava o "Ser
vi~o de Prote«;áo aos Indios e Localizac;áo de Trabalhadores Na
cionais", visando em última análise a transformar o nativo de 
índ io em colono, integrando-o paulatinamente em centros agrí
colas. Em 1914 o Servic;o deixaria de tratar da localizac;ao de 
trabalhadores dedicando-se exclusivamente aos problemas in
dígenas. Em 15 de dezembro de 1914 seria dado um passo 
ad iante .com o decreto 9.214 que definia os principios básicos 
da política indigenista brasileira: "Ficava estatuido o respeito 
as tribos indígenas como povos que tinham o direito de ser 
eles próprios, de professar suas crenc;as, de viver segundo o 
único modo que sabiam faze-lo: aqueles que aprenderam de 
seus antepassados e que só lentamente podiam mudar." 2 

Além deste, o decreto estabelecia outros principios nortea
dores d.a orientac;ao oficial no tratam.ento com as comunidades 
nativas: permanencia dos índios em seus próprios territórios 
tribais; proibic;áo do desmembramento familiar, sob pretexto 
de educac;ao ou catequese (política utilizada pela lgreja) e ga
rantia da posse coletiva sobre os territórios tribais. 8 

Efetivamente a legislac;ao brasileira sobre a questáo era das 
mais eficientes do mundo, sendo apontada pela Conferencia 
Internacional do Trabalho (1956) como modelo aos demais paí
ses . Portanto constatamos que leis protecionistas ao indígena 
brasileiro nunca faltaram . Mas a contradic;ao entre estas e a 
sociedade brasileira em expansáo sempre foi solucionada em 
benefício desta. 

O Servic;o de Protec;ao ao fndio (SPI), sob a direc;ao posi
tivista de Rondon, conheceu, certamente, a sua melhor fase 
quando "pacificou quase todos os grupos indígenas com que a 
sociedade brasileira expansionista se deparou".' 

Entretanto, o SPI sempre teve sua atuac;ao obstaculizada 
pela falta de verbas, de pessoas preparadas para o trabalho e, 
sobretudo, pela pressáo de interesses económicos e políticos. 

O rondonismo realmente significou um avanc;o em relac;ao 
ao passado realizando um eficiente trabalho pacificador e, prin
cipalmente, evitando qualquer ac;ao hostil ao indio, mesmo 
quando este atacava os homens do SPI. Contava para isto 
Rondan com urna brilhante equipe de auxiliares em sua maio-
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ria saídos dos quadros do exército e que o acompanhavam 
desde os tempos em que estendia linhas telegráficas pelo inte
rior brasileiro. 

Após tres anos de funcionamento o SPI passaria a sofrer 
inúmeras dificuldades oriundas da pouca importancia a ele atri
buída pelas autoridades e da crise económica da na«;áo durante 
a 1 Guerra Mundial. Em 1930 ele se transformara em simples 
sec<;ao burocrát.ica do Ministério do Trabalho, sendo quase 
completamente ignorado pelo novo governo, pois Rondon nao 
participara do movimento revolucionário que levara Getúlio 
Vargas ao poder. Em 1934, quando parecia entrar numa fase 
melhor, o SPI é subordinado ao Ministério da Guerra, receben
do por algum tempo um certo aumento de verbas, para logo 
depois voltar ao esquecimento. até 1940. Neste ano Getúlio 
Vargas resolve dar efetivo apoio ao· SPI intensificando suas ati
vidades e reorganizando seu quadro de funcionários que pa'ssam 
a jurisdic;ao do Ministério da Agricultura novamente. Foi curto 
este período pois logo depois o SPI é entregue a dire<;áo de 
burocratas sem as mínimas condir;óes para o tipo de trabalho 
que realizavam, assim permanecendo até 1950 quando José 
Maria da Gama Malcher vai reformulá-lo entregando a etnólo
gos a direc;ao de suas principais divisóes. Esta boa fase ·do SPI 
terminaria em 1955 quando os órgaos da administra~ao públi
ca sao distribuí dos entre os partidos vencedores das el ei~óes 
senda ele entregue ao Partido Trabalhista Brasileiro. : . 

Retirado da influencia partidária a partir de 1957, o SPI pas~ 
sa a ser considerado como de interesse militar, sendo sua dire
<;ao entregue a militares da ativa. 

E~t~ mudanc;a nao trouxe qualqu.er melhoria ao órgao, p.elo 
contrario, ele entraría na pior fase de sua existencia, compro
metendo irremediavelmente seu nome. 

"Os últimos anos de administrac;ao dos militares já nao 
inspirada nos princípios filosóficos positivistas, como ao tempo 
de Rondon ou em quaisquer outros, conduzirám o SPI ao ponto 
~ais b~i':o de sua história, fazendo-o descer em certa regióes 
a cond1<;ao degradante de agente de sustenta<;áo dos espolia
dores e assassinos de índios." • 
. , . Com o tempo foi-se desvirtuando de tal forma que no 
1n1c10 da década de 60 a opiniao pública nacional e mundial 
foi escandalizada pelos fatos estarrecedores entáo divulgados. O 
SPI transformara-se num hediondo organismo de extermínio da
quel~~ a quem deveria proteger, a servi~o de grileiros e lati
fund1aros. A Comissáo Parlamentar de lnquérito, instalada pelo 
Congresso Nacional, apurou casos de matanc;as e.m massa, tor-
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turas e violencias sexuais, com a participa<;ao direta ou indireta 
de servidores do SPI. 

Em 1967 o entao Ministro do Interior, General Albuquerque 
Lima, sob o impacto da repercussao negativa dos fatos apura
dos, nao apenas para o SPI como para a própria imagem do 
país no exterior, determinou a sua extin<;ao. Para substituí-lo 
foi criada a Funda<;ao Nacional do f ndio (FUNAI.) que teria a 
missao de redimir o prestígio do país, seriamente abalado pelo 
envolvimento de um órgao oficial em casos de genocídio. foi 
convidado para presidi·la o mais famoso indigenista brasileiro, 
Orlando Villas Boas, cujo nome seria urna garantia de serieda
de no tratamento da questao indígena. Este, porém, alegando 
falta de condi<;oes para o exercício do cargo, recusou·se a as
sumi·lo, preferindo continuar na dire<;ao do Parqu.e Nacional 
do Xingu. 

Na realidade a mudan<;a burocrática poucas altera<;oes trou
xe a política indigenista brasileira. Sob a dire<;ao do General 
Bandeira de Mello, sua atua<;ao foi marcada pela tentativa de 
for<;ar a assimila<;ao do índio pela sociedade capitalista em ins
tala<;ao na Amazonia. Seu trabalho consistia basicamente em 
preparar junto ao índio o terreno favorável ao estabelecimento 
de grupos económicos em suas terras, sob o argumento de que 
"o índio nao deve ser um obstáculo ao progresso". Orlando 
Villas Boas, com a autoridade de seus 32 anos de trabalho afir
maria: "Posso dizer, sem susto algum, que o General Bandeira 
de Mello ·implantou o processo mais eficaz e rápido de extin<;ao 
do. índio ·brasileiro." 6 

Na administra<;ao do General lsmarth de Araújo Oliveira, 
nota-se urna tentativa de estabelecer algumas medidas favorá
veis aos índios. Estas porém tem sido comprometidas pela in· 
competencia da maior parte dos membros da FUNAI, pela for<;a 
dos grupos económicos e latifundiários presentes em suas áreas 
de atua<;ao e, finalmente, pelo próprio modelo de desenvolvi
mento do país. A propósito disto, o ex·Ministro do Interior, 
General Costa Cavalcanti afirmava: "O desenvolvimento da Ama
zonia nao pode parar por causa dos índios. E por que hao de 
ficar sempre índios?" 1 

A política desenvolvimentista brasileira a caminho do capi
talismo monopolista fez sucumbir sob o peso de interesses 
nem sempre muito claros os ideais antropológicos sob cuja ins
pira<;ao a FUNAI fora criada. A crescente marginaliza<;ao do povo 
brasileiro frente a privilégios económicos de urna minoria con
denou também ao extermínio a civiliza<;ao indígena, for<;ada a 
um acel,erado recuo populacional e territorial. Progresso e de-
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senvolvimento servem de escudo para a destrui\ao do ambiente 
natural brasileiro e extermínio da popula<;ao indígena como as
sinalou urna equipe do Jornal O Estado de Sao Paulo em estudo 
sobre o indígena brasileiro. Para os trabal hado res brasileiros 
o futuro oferecido pelo sistema é a marginalizat;ao sempre 
maior. Para os índios é a morte. 

Por isto, certamente, a sorte do povo indígena está íntima
mente ligada a de todo povo brasileiro, pois, como já assinalou 
certa vez, Orlando Villas Boas, "qu1e esperan~a pode haver para 
alguns milhares de "selvagens" quando existem vários milhoes 
de marginalizados em nossa sociedade?" 

... Nao existe portanto um problema exclusivamente indígena, 
mas sim o reflexo sobre esta minoría étnica de urna perspectiva 
de desenvolvimento adotada atualmente. Os bispos e missio
nários brasileiros lant;aram no Natal de 1973 um Documento de 
denúncia da situat;ao do índio no Brasil, onde afirmam: 

. . 

~'Se apresentamos aqui a atual política indigenista como a causa 
mais· próxima da situa~ao em que vivem (ou morrem) nossos índios, 
ternos clara consciencia que a causa real e verdadeira está na própria 
formula~ao global da política do ' modelo brasileiro'. E se dizemos 
que é necessário modificar profundamente a política da FUNAI, afir
mamos que isto somente será possível com urna modifica~o radical 
de toda a política brasileira. Sem esta modifica~ao global, nao poderao 
a FUNAI ou outro organismo passar dos limites de um assistencia
lismo barato e fari saico aos condenados a morte, para camuflar o 
inconfessado apoio aos grandes proprietários e exploradores das ri
quezas nacionais. Neste contexto, o decantado Estatuto do índio nao 
passará de urna publicidade oportunista ou homenagem póstuma. 

De nada adiantaria reformular a FUNAI se a psicose desenvolvi
mentista, motivada por exclusivos interesses económicos e por um 
falso prestígio nacional, continuasse a dominar a política global do 
país . Seria o mesmo que reformar um dos vagóes, nao modificando 
o trilho-sistema que está estragado; o desastre é inevitável."ª 

Portanto, a sorte das popula<;oes nativas no Brasil está liga
da a do próprio povo brasileiro. Enquanto os destinos da nacio
nalidade forem norteados por critérios puramente económicos 
o índio será um marginal, pois ele nao os entende e nunca será 
urna engrenagem útil em termos de lucro e competi~ao. 

Esta situat;ao tem levado a desesperant;a um grande número 
de sertanistas, que nao veem perspectivas para seu trabalho 
percebendo que, inclusive, muitas vezes seu trabalho serve ape
nas de ponta de lan<;a para a penetrat;ao dos maiores inimigos 
do índio. A propósito, Orlando Villas Boas afirmava: "E quan
tos de nós, por fort;a de miseráveis e desgra<;adas circunstancias 
os estamos traindo naquele exato momento do aperto de mao, 
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do abra\o, do sorrir, do gesto, enfim, de afeic;ao. Desgrac;ados 
que somos, é a verdade. " 9 

Neste contexto destaca-se o trabalho desempenhado nos 
últimos tempos pelo Conselho Indigenista Missionário (CIM!> 
no sentido de conscientizar o próprio índio, fugindo do tradi
cional paternalismo e assumindo junto com ~le. a ~~a c~usa. 
Tem sido incansável o trabalho dos padres m1ss1onanos 1unto 
aos índios e populac;oes marginalizadas do interior brasileiro, 
e como resultado disto ternos visto a realiza\ao de inúmeros 
encontros de caciques e outras lideran~as indígenas tentand? 
encontrar por seus próprios meios os caminhos da sobrev1-

,.. . 
venc1a. 

Este é, acreditamos, o primeiro passo para o encaminha-
mento da questao num rumo que realmente responda aos inte
resses das populac;oes marginalizadas de nos?o país, sejam ín
dios ou nao. 

Em janeiro de 1977, o CIMI reunia-se e~ ljuí (RS). co.m u.m 
grupo de 40 índiós, oito missionários, antropologos e 1nd1gen1s
tas, publicando como resultado deste encon~ro um documento 
que sintetiza a situa\ao indígena hoje no Brasil ao mesmo tempo 
que aponta alternativas. . . 

Embora o encontro tenha-se detido bastante na anáhse da 
situa~ao indígena no Sul do país e o documento parta do en!o
que desta real!dade, seu ~on~eú~o é v~lido em termos nac10-
nais pois a ra1z da questao 1nd1gena e a mesma em todo o 
Brasil. . 

Depois de denunciar as principais distorc;?~s da polític~ ofi-
cial seguida pela FUNAI, o CIMI faz a autocn~1ca da atu~c;a? d.a 
própria lgreja no Sul do país. Sao as segu1n.te,s as pnnc1pa1s 
denúncias feitas pelo encentro do CIMI. em l1u1: 
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"ATENTADO CONTRA A AUTODETERMINA<;ÁO DOS INDIOS 

1 . IMPOSlf;AO DE CHEFIAS - Desde há muito tempo foram 
impostas pelo órgao oficial chefias paralelas as da comunidade in~í
gena, o que provocou lentamente a de~il]t~c;ao da organizac;ao soc1~I 
própria do grupo . Ass.im, a inda neste 1n1c10 d~ ano, no Posto 1.nd!
gena de Xapecó (SC) , as chefias de suas comunidades foram dest1tu1-
cf;>c;. tsto poroue, tomando consciencia da manipulac;ao de aue eram 
vítimas, passaram a exercer urna lideranc;a autentica em fa''.ºr de seu 
rnvo. o f~to fo i agravado devido a imposic;ao para a ~h.ef1 a de pro
fessores bilingües que nao tinham nenhuma representat1v1dade ou in
teresse pelos problemas do grupo . 

2 . PRiOIBlf;AO DE REUNIAO E AMEA<;AS - Desde que os índio~, 
através de reunioes, encontros e visitas comec;aram a tomar consc1-

encia da situac;ao aflitiva em que se encontravam, passaram a buscar 
formas de superá-la. Organizaram roc;as comunitárias e comissoes para 
exigir seus direitos. Inclusive escreveram ao próprio Presidente da 
República para pedir urgentes providencias, especialmente com rela
c;ao a intrusao de suas terras. Enfim, passaram a expor publicamente 
seus problemas. Encontros com irmaos de outras nac;oes, missionários 
e indigenistas foram . realizados com o mesmo objetivo. 

Em toda esta sua esperanc;a, o índio vem sendo frustrado: reunioes 
sao sistematicamente proibidas, sao feitas ameac;as de prisao a quem 
ousar participar e ainda é usada a intimidac;ao por transferencia de 
posto ou expulsao. Exemplo disso foi a ocorrencia de ameac;as diri
gidas aos índios e respectivas famílias por ocasiao da viagem . a Brasí
lia, em fins de 1975, quando foram pedir providencias ao Presidente 
da FUNAI. No Posto Indígena de Xapecó, mais especificamente na 
aldeia de Pinhalzinho, no início desse ano, os índios foram proibidos 
através de ameac;as de continuarem se reunindo ou participarem de 
reunioes em outros Postos. 

3. MANIPULA~O ATRAVf:S DA ESCOLA BILINGOE - A escola 
bilingüe, através de urna formac;ao alienada e alienante, transforma 
indivfduos em agentes de negac;ao e destruic;ao dos valores de sua 
própria comunidade, desestimulando qualquer esforc;o de uniao e luta 
que possa surgir entre eles. 

Verificamos que nos Postos de Nonoai (SO, Guarita (RS) e Xape
có eso monitores bilingües tornaram-se indivíduos desajustados e 
desintegrados na própria comunidade. Equipados com um status 
de civilizac;ao (carro, gravador, salários), apenas correspondem as ·fina
lidades necrófilas da sociedade do branco que representam e ·a qua! 
se submetem. 

Por isso questionamos a existéncia dessa instituic;ao, na medida 
que nao abre perspectivas de conscientizac;ao da pro blemática do 
próprio povo e tampouco cria condic;oes para que assumam sua própria 
história. 

A partir desta triste realidade, aprovcitamos para alertar aos 
orientadores da recém-inaugurada escola agrícola de Guarita (RS) que 
nao se restrinjam a introduc;ao do nosso sistema de produc;ao. Que 
nao se deixem transformar em instrumento de dominac;ao, mascarando 
e anestesiando a verdadeira Juta libertadora deste povo. 

4. ISOLAMENTO E REPRESSAO - "Voces parece que tao em 
campo de concentrac;ao", observou o fndio bororo por ocasiao da 
visita a seus irmaos do Sul. Manifestou também apreensao e repulsa 
pela situac;ao vivenciada pelos índios Kaingang, submetidos a um rígido 
regime de controle que exige autorizac;ao superior para o menor 
deslocamento entre as comunidades. A estranheza do boro ro fo i pro
vocada, também, pela constatac;ao de todo um sistema de repressao 
com métodos "civilizados". Ao indígena é impingido este sistema re
pressivo pela utilizac;ao de hierarquía militar (através das categorias 
major, capitao, cabo) totalmente estranha a organizac;ao tradicional 
do grupo. 

Quanto ao isolamento, é interessant~ observar que, enquanto 
certas pessoas continuam a espoliar livremente o patrimonio indígena, 
a o utras é totalmente vedada a atuac;ao ou simplesmente admitidas 
através de licenc;a especial, e, muitas vezes impedidas de exercer 

177 



\ 

suas at ividades; missionários que sao ameatados de prisao e tacha-
dos de espioes. . _ . . .• 

Como explicar essa atitude, se o própno órgao of1c1al ass1ste 
impassível a espoliatao dos bens do índio, a grilagem e invasao de 
suas terras por firmas, a explora~ao político-eleitoral, enfim, a toda 
serte de utiliza~ao do índio e do seu patrimonio? 

FUNAI E UMA AMEA~A A CAUSA INDIGENA 

O SPI - Servito de Prote~ao ao f ndio - foi extinto pelo perigo 
que representava para o extermínio das popula~oes indígenas. A si
tua~ao pouco mudou com o órgao que o substituiu, a FUNAI, que, 
conforme o sertanista Orlando Villas Boas, teve no Presidente Gal. 
Bandeira de Mello, "quem implantou o processo mais eficaz e rápido 
de extin~ao do índio brasileiro." (0 Estado de S. Paulo, 18.9.1973.) 

1. BUROCRATIZA~AO E EMPREGUISMO - Desde a sua fun
da~ao a FUNAI vem-se caracterizando pela melhoria de salário de 
seus funcionários e pela estagna~ao da situa~ao calamitosa deixada 
pelo SPI. Criaram-se novas Coordena~óes Regionais, com prédios e 
secretarias. As .Delegadas Regionais transferiram-se para prédios mais 
amplos e luxuosos, ocupados por dezenas de funcionári~~· . A se~e 
central de Brasília passou a ocupar dez andares de um ed1f1c10, onac 
cumprem expedientes centenas de funcionários, todos eles com altos 
salários, que vao dos tres mil cruzeiros pagos aos s~rvidores de ca!e
zinho, até trinta mil cruzeiros, destinados ao Presidente do órgao. 
Além disso cada diretor de Departamento recebe 28 mil mensais, 
cada antropólogo com mestrado, 12 mil, cada chefe de Posto 8 mil 
cruzeiros, cada delegado regional e chefe de divisao, 23 mil cruzeiros. * 

Tudo isso ainda é agravado quando se ve que essas estruturas 
estao sem sentido e sem func;:ao, a nao ser a de consumir o patrimonio 
indígena. Essa política de salários, acrescida da auséncia de inves.ti
mentos em projetos e atividades que beneficiem diretamente o índ10, 
conduz muitos funcionários, possivelmente bem intencionados, a se 
preocupar estritamente em aplicar bem seus rendimentos na compra 
de fazendas, apartamentos e outros bens. 

2. ROTATIVIDADE DOS CHEFES DE POSTO - Urna das graves 
acusa~óes foitas ao SPI foi a corrup~ao de s~us funcionários. ":- FUNAI, 
desde o início, se propos sanar este proble!lla. Na verd<>;d~, mstaurou 
urna maneira nova de mascarar a corrup~ao, pela rotat1v1dade cons
tante de chefes de posto, o que, além disso, vem comprometer ~u~l
quer trabalho positivo de entrosamento deste representan~e .do org~o 
com a comunidade indígena. Assim, por exemplo, nos ult1mos 01to 
anos, passaram pelo P. l. de NONOAI nada menos que nove chef es 
da FUNAI. 

3. DGPI: DEVORADOR DO PATRIMONIO INDIGENA - Diante 
das acusac;:6es de que as chefias dos postos estavam . m~is ocupadas 
com aspectos gerenciais de empresa do que com o indio, a FUNAI 

• No época do publico~óo do documento, o moior solório mínimo no pa ís ero de 

Cri 768,00. (N. do A.) 
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criou um departamento com a finalidade específica de administrar o 
patrimonio indígena. 

Este novo órgao acabou dando urna caracterfstica empresarial a 
toda a FUNAI . O Departamento Geral do Patrimonio Indígena (DGPI) 
criou toda urna estrutura paralela que, sistematicamente, vem consu
mindo o que ainda resta do patrimonio indígena. Para se ter urna 
idéia, foi inaugurada no P. l. XAPECó (SC) urna moderna serra-fita, 
com capacidade de serrar tres mil dúzias de tábuas por mes. Mesmo 
funcionando com metade de sua capacidade, num valor médio de 
Cr$ 500,00 a dúzia, pode-se facilmente constatar a soma vultosa que 
isso representa. Esta renda, porém, nunca reverte aos seus verdadei
ros donos, os índios. No ano passado, foram investidos, aproxima
damente, dois milhoes de cruzeiros em semelhante serraría no P. l. 
de Mangueirinha <PR). Assim, outras serrarias existem, projetos . pe
cuários e agrícolas sao implantados, tendo todos a mesma caracterís
tica: espolia~ao do patrimonio, monopoliza~ao do usufruto da terra 
e reaplicat;ao da renda ao bel-prazer deste departamento. Um exemplo 
desta reaplicac;:ao livre foi a constru~ao de um palacete, para sede da 
Coordenat;ao, no P. l. de Guarita (R:S). Como esta Coordenat;ao vai 
ser transferida para a cidade de Xapecó (SC), foi iniciada outra cons
trut;ao lá. 

Para a instalatao de urna serraría sao dados, como justificativa: 
aproveitamento de madeira desvitalizada em benefício do grupo 
tribal e emprego da mao-de-obra . indígena. Entretanto, essa madeira 
desvitalizada continua apodrecendo e os pinheiros saos vem abaixo; 
os índios, após breve estágio, sao despedidos. 

Por isso é preciso denunciar a at;ao deste órgao que vem cons
tantemente enganando o indio e a opiniao pública. 

O PROBLEMA DA TERRA 

1 . OS INTRUSOS - O SPI iniciou um processo de invasao das 
áreas indígenas através dos arrendamentos. A FUNAI deu continuidade 
a tal processo até o Decreto-Leí 6001 /73, que dispóe sobre o Esta
tuto do f ndio, onde ficam proibidos tais arrendamentos. 

A FUNAI, em convenio com outros órgaos, procedeu a urna de
zena de levantamentos com a finalidade de apurar a situa~ao dos 
arrendatários e invasores das terras indígenas. Todos os relatórios 
dessas comissoes chegaram a mesma conclusao, da necessidade de 
desocupat;ao das áreas. Dezenas de processos foram e continuam 
sendo instaurados, mas com urna morosidade tal, que só favorece aos 
grilheiros e intrusos. Assim, em Nonoai (RS), em Mangueirinha (PR), res-: 
pectivamente, as firmas DALASTRA e SLAVIERO permanecem intrusas 
enquanto os processos vao se arrastando, sem resolver a questao. 

A omissao da FUNAI em relac;:ao a invasao das áreas por intrusos, 
acaba apoiando a ac;:ao de políticos oportunistas que se aproveitam da 
situa~ao, promovendo e justificando a intrusao, criando inseguran~ e 
desespero, nao apenas entre as famílias indígenas, mas também entre 
milhares de colonos. 

2. GRILAGENS OFICIAIS - Particularmente, na década de 40, 
se desencadeou, em todas as terras indígenas do Sul, uma grilagem. 
oficial. Só no Estado do Paraná foram tirados mais de 90 mil hectares 
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das terras pertencentes aos índios, o mesmo acontecendo em Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

Em 1949, o Estado do Río Grande do Sul apropriou-se de mais 
da metade da área do P. l. de Nonoai, transformando-o em Parque 
floresta!. Desde entao, os índios que ali residem sofrem urna perse
guic;ao enorme, em flagrante contradic;ao com a legislac;ao brasileira. 
lsso vem-se agravando ainda mais, nos últimos anos, pela introduc;ao 
de um regime de terror que culminou com espancamentos, torturas, 
destruic;ao de casas, morte de animais domésticos pela Guarda Flo
resta! de Rodeio Bonito. Como de costume, a FUNAI e o Estado for
mam urna Comissao para apurar responsabilidades. Apesar das consta
tac;oes de antropólogos, missionários e imprensa, a Comissao tentou 
encobrir os fatos com paliativos. 

IGREJA: PRESEN~A E OMISSAO 

Numa atitude de autocrítica, e movidos pela mensagem liberta
dora do Evangelho, como cristaos reconhecerrios a conivencia da 
lgreja com a lamentável situac;ao de exterminio e miséria das popu
lac;oes indígena.s. 

1 . HISTORICO - Chegando com os conquistadores, a lgreja, 
no Sul, quase sempre continuou ao lado desses, assumindo a atitude 
colonialista, responsável pelo extermínio das populac;oes indígenas. 
Essa conivencia, em que a cruz e a bota marcharam juntas, como no 
caso dos bandeirantes, dos "Bugreiros" e das Frentes de Expansao, 
mereceu as mais severas críticas. Por outro lado, ternos exemplos de 
atitudes corajosas por parte de missionários que, em sua época, foram 
pioneiras e proféticas, como no caso dos Sete Pavos. 

2. HOJE - Lamentavelmente. a lgreja do Sul, que acumulou pri
vilégios e posses, muitas vezes as custas deste povo, ainda hoje as
sume posic;óes etnocentricas ou se omite, ante os apelas e angústias 
dessa gente oprimida. 

No Rio Grande do Sul, por exemplo, onde vivem aproximada
mente 4 mil índios, nada consta nos planos de Pastoral do Regional 
com relac;ao a urna pastoral específica junto a essas populac;oes. 

Somente nos últimos anos, alguns padres, bispos e leigos do 
Sul do país, foram sensíveis ao seu clamor e, atendendo a um apelo 
de Deus, procuram assumir esta causa. "10 

A expansao do sistema capitalista no país em busca de 
novas fronteiras agrícolas tem aguc;ado as contradic;oes entre os 
setores efetivamente preocupados com a causa do índio e o 
sistema, do qual, queira ou nao, a FUNAI é representante. Esta 
situa<;ao fez surgir também contradic;oes internas no seio da 
FUNAI, bem como entre esta e o Ministério do Interior. 

Em 1975 a FUNAI anunciou que aquele seria o ano das 
demarca<;oes de terras indígenas. Entretanto ante a expansao 
da sociedade nacional em direc;ao a estas áreas, viu-se impo
tente para concretizar seus objetivos. Segundo artigo da revista 
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Contraponto, "quando a 'FUNAI resolveu tomar urna providen
cia, em 1975, mandando demarcar todas as terras indígenas e 
expulsar os posseiros e fazendeiros, fazendo cumprir a lei, nao 
apenas nao contou com apoio do governo (a polícia e a pró
pria justi c;a colocam-se invariavelmente ao lado dos posseiros, 
por trás dos quais localizam-se muitos interesses políticos e 
económicos), mas se viu isolada dentro do próprio Ministério do 
Interior" . 11 Mais adiante o mesmo artigo afirma: " por coinci
dencia, a partir dessa decisao da FUNAI, de demarcar as terras, 
explodiram conflitos entre índios e posseiros em várias partes 
do Brasil, com os índios apresentando sinais de conscientiza
c;ao suficiente para propor a organizac;ao para a luta (armada, 
se preciso) independentemente da protec;ao dos órgaos oficiais; 
os fazendeiros, por sua vez, contam com o apoio, declarado ou 
nao, de todos os outros órgaos do Estado, com excec;ao da 
FUNAI. " 11 · · • , 1 

Atualmente a FUNAI. debate-se entre duas tendencias inter
nas divergentes. Urna que, bem ou mal, procura defender o 
patrimonio indígena e resguardá-lo do expansionismo capitalis
ta, e outra, mais alinhada com a orientac;ao do Ministério do 
Interior, preocupada com a integrac;ao mais rápida possível 
do índio a sociedade nacional. Esta última era representada 
até recentemente pelo Departamento Geral do Patrimonio In
dígena (DGPI) que vinha transformando-se numa grande. em
presa no interior da FUNAI e que utilizava as populac;oes indí
genas como mao-de-obra barata, obtendo grandes rendas com 
as culturas de soja, trigo e a madeira. 

A última crise entre o Ministério do Interior e a FUNAI 
culminaría com a exonerac;ao do Diretor do DGPI, Francelísio 
van der Broeke e o anúncio pelo General lsmarth do fim dos 
pro jetos económicos mantidos pelo mesmo. Entretanto pare
ce nao terem ocorrido alterac;oes substanciais no trato oficial 
ao patrimonio indígena. Eliana Lucena, em artigo publicado em 
O Estado de Sao Paulo, referia-se ao caso ocorrido com os ín
dios Gavioes o qual vem contrariar as intenc;oes manifestadas 
pelo Presidente da FUNAI: "Este grupo apoiado pela antropólo
ga lara Ferraz, da Universidade de Sao Paulo, assumiu inteira
mente a responsabilidade pela conduc;ao do projeto, livrando
se da necessidade de qualquer paternalismo da delegada da 
FUNAI em Belém, que até entao absorvia toda a renda obtida 
com a comercializac;ao da castanha . Os índios, a partir do ano 
passado, estao venciendo eles mesmos o produto e depositan
do o dinheiro num banco de Marabá . A delegada de Belém e 
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o di retor do DGO nunca se conformaram com a atitude ·dos 
Gavioes, e rara foi afastada do projeto por 'indisciplina', acusa
da de incitar os índios contra a FUNAI. Embora tenha inicial
mente apoiado o trabalho da antropóloga, o Presidente da 
FUNAI acabou concordando com a decisao de seu afastamento, 
determinada pelo DGO." 

Parece que, apesar das intenc;oes de seu Presidente, a FU
NAI caminha inexoravelmente no s·entido de alinhar-se as dire
t rizes trac;adas pelo Ministério do Interior visando a rápida in
tegrac;ao do índio a sociedade nacional. lsto, ao lado da cres
cente conscientizac;ao do indígena e das novas posic;oes assumi
das nos últimos anos pela lgreja, de decidido apoio aos setores 
oprimidos da populac;ao, poderá· nos conduzir a conflitos cujos 
resultados é impossível prever-se. · 
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CONCLUSO ES 

Se tivéssemos dado a este trabalho o título de "A lnvasao" 
acreditamos que também teríamos sintetizado no mesmo o 
fundamental de seu conteúdo. Efetivamente se analisarmos a 
História do Brasil, nao a partir da óptica do colonizador, consta
taremos um longo e massacrante processo de invasao territorial 
e cultural efetuado contra um povo praticamente indefeso. 

Embora este processo tenha sido urna constante em nossa 
história, ele tem-se acentuado violentamente a medida em que 
consolida-se e expande-se no país o sistema capitalista num 
desdobramento que lhe é intrínseco. 

O Centro de Estudos Noel Nutels publicou estudo realizado 
por Alan Melo de Albuquerque, Paulo Rogério Baía e Sheila 
Sá (Cor~traponto, n.0 1, novembro de 1976), os quais analisam a 
situac;ao das comunidades indígenas frente a expansao capita
lista no Brasil. Citando palavras de Rosa Luxemburgo em que 
"para utilizar produtivamente a mais-valia realizada, é neces
sário que o capital progressivamente disponha de maior quan
tidade de terra para poder fazer urna selec;ao quantitativa e 
qualitativamente ilimitada de seus meios de produc;ao" e que 
o capitalismo para sua existencia e desenvolvimento deve estar 
cercado de camadas sociais nao capitalistas que lhe sirvam 
"como mercado para colocar sua mais-valia como fonte de meios 
de produc;ao e como reservatório de mao-de-obra para seu 
sistema assalariado". Ocorre que o capitalismo ao implantar 
suas formas de produc;áo destrói sistematicamente as formas nao 
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capitalistas de que se vale, gerando a necessidade de novo es
pac;o geográfico para a migrac;ao de camadas sociais nao capi
talistas, isto é, o avanc;o e ocupac;ao pelo campesinato de fron
teira de terras ainda nao exploradas pelo sistema. 

Ainda segundo o artigo da revista Contraponto, esta mes
ma dinamica, "intrínseca ao modo de produc;ao capitalista, pre
side a expansao da sociedade nacional e a dominac;ao das so
ciedades tribais", o que se traduz em busca de novas terras. Nes
te contexto, seguindo ainda o raciocínio dos autores do artigo, 
o aproveitamento da populac;ao indígena como mao-de-obra 
de reserva nao é o mais importante, mas sim a posse de suas 
terras. E "todo o processo de destruic;ao da economia natural 
do indígena e de suas estruturas · sociais (que poderiam servir 
de entrave ao avanc;o do capitalismo) visa a posse da terra". 

A expansao do latifúndio se dá através da invasao qas áreas 
indígenas ou da expulsao do posseiro empurrando-o para o in
terior das terras do índio. As próprias correntes migratórias, 
espontaneas ou oficiais vis.apdo a formac;ao de um campesinato 
de fronteira, nunca levam o posseiro em direc;ao ao latifúndio, 
mas semprie para sua periferia, ou· seja, para a terra do índio, 
quando se trata do Centro-Oeste brasileiro e mesmo outras re
gioes ainda com contingentes humanos nativos (segundo "Os 
f ndios e a Expansao da Sociedade Nacional", artigo inédito do 
semanário Opiniao, por probl·emas com a Censura}. 

Todo o modelo brasileiro de desenvolvimento, atualmente 
adotado, enfatiza sobremaneira a expansao da sociedade capi
talista em direc;ao as regioes até entao ainda sob modos de 
produc;ao mais atrasados . Neste sentido tem-se mobilizado 
todos os organismos oficiais incentivando os projetos econó
micos ligados a expansao da fronteira agrícola, a pecuária e a 
minerac;ao, através dos incentivos fiscais, das estradas que atra
vessam as reservas indígenas, dos convenios e financiamentos. 

Segundo ainda o impressionante retrato da situac;ao do ín
dio ante a expansao capitalista no Brasil, feito pelos redatores 
de Opiniao no artigo anteriormente citado, Projetos do INCRA 
procuram, através de correntes migratórias dirigidas, formar 
aquele campesinato de fronteira necessário a expansao do sis
tema, ao mesmo tempo que é incentivado o surgimento ou 
ampliac;ao de latifúndios entregues a grupos multinacionais 
(todos se lembram das recentes denúncias de grandes extensoes 
de matas amazónicas queimadas pela Volkswagen para a for-
mac;ao de pastos). ' 

O estudo publicado pela revista CorGtraponto nos fornece 
também a transcric;ao de matéria publicada por agencia de de-
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senvolvimento oficial do Centro-Oeste, a qual sintetiza a visáo 
do sistema sobre o problema: "Apesar da baixa renda per ca
pata, pois a economia do Centro-Oeste é eminentemente agro
pastoril, urna ca~acterística singular. tem m,arcado a r.egiao. ~ a 
conquista gradat1va de novas ~ro~te1ras agncolas, part1c_ularmen
te em relac;ao ao Norte, const1tu1ndo-se numa verdade1ra reser
va, cujas potencialidades de crescimento representam urna gran
de etapa a ser vencida, principalmente se levarmos em conta 
que a tecnologia apenas agora comec;a a ser utilizada. 

" De subsolo riquíssimo, a regiáo possui reservas que vao 
desde os minerais estratégicos até pedras precisosas e semipre
ciosas, além de ocorrencias consideráveis de águas termais e 
terras raras. O Estado de Goiás, principalmente, conta com 
grandes reservas de amianto crisotila, fosfato, níquel, titanio, 
manganes e cassiterita, todos de grande expressao económica 
para o País." 

Concluem finalmente os autores do estudo de Contraponto: 
"O que o documento nao diz é que nesta regiao localiza-se 
a maioria das populac;6es indígenas brasileiras." Portanto as 
novas fronteiras potencialmente riquíssimas acenadas pelos orga
nismos oficiais situam-se em grande parte em terras indígenas 
cuja propriedade é assegurada ao menos pela própria Cons
titui~ao. 

O Ministro Rangel Reis, com rude franqueza, sinte:tizava o 
ponto de vista oficial sobre a questao: "acabem com aqueta 
coisa de o índio nascer ali, crescer e nao fazer coisa nenhuma 
de produtivo; ele deve transformar-se em elemento útil para o 
país ... Qual é o mal de o índio ser assalariado? Por que a gen
te nao pode aproveitar a mao-de-obra do índio?" (Jornal de 
Brasilia, 14/10/76.) 

Somente dentro deste contexto poderemos entender a sig
n ificac;ao da política indigenista brasileira, e nao através de um 
julgamento moralista ou mesmo de identificar culpados indivi
dualmente. 1: da própria essencia do atual modelo brasileiro 
de desenvolvimento a necessidade de eliminar a sociedade in
dígena nos moldes em que ela se encontra estruturada. 

Esta falta de perspectivas de salvac;ao para o povo indígena 
tem levado ao desalento alguns dos mais honestos indigenistas. 
Orlando Villas Boas, em depoimento prestado ao jornal Opi
niao (n.º 23), afirmava: "Ternos oito milh6es de quilómetros 
quadrados de superfície e pouco mais de 90 mil índios. Dei
xemos que estas criaturas vivam felizes e livres de nossas ambi
<;6es mesquinhas e egoístas. O índio realmente nao pesa nesse 
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esforc;o nacional. E se pesasse? Já nos deu tanto; é, enfirri, a 
verdadeira matriz da nacionalidade. i: preciso, todavía, que se 
saiba que a iniciativa privada jamais promoverá a integra~ao 
do índio. A própria história o tem demonstrado com isenc;áo. 
Diante deste quadro de alternativas tao drásticas, é necessário 
que a FUNAI o isole ·e resguarde, sem paternalismo, é claro. 
Até que o país efetivamente se integre." 

A FUNAI, nesta situac;ao, vive urna contradic;ao insolúvel. 
Sendo o organismo encarregado de proteger o índio, especial
mente seu patrimonio, ve-se impedido de faze-lo, pois como 
órgao oficial tem de colocar-se dentro das metas trac;adas pelo 
sistema, o que contraria aos interesses indígenas. 

O sertanista Antonio Cotrim Neto, após quase dez anos de 
t rabalho com o índio, em maio de .1973, abandonou seu traba
lho e denunciou as falhas existentes na FUNAI. Segundo ele, o 
sistema usado por este órgao para integrar o índio a civilizac;ao 
está cheio de falhas, pois a FUNAI quando monta um Posto 
lnd'ígena o faz com o objetivo principal de trocar o sistema tra
d icional de €conomia de subsistencia por urna economia de 
mercado. O trabalho dos chefes dos Postos é, portanto, o de ad
ministradores da produc;ao indígena. Logo a questao nao é 
de equívocos de urna política indigenista, mas sim da impos
sibil idade de urna política indigenista justa nos quadros de urna 
sociedade capitalista em expansao, pois urna sociedade que nao 
oferece condic;6es mínimas de sobrevivencia para milh6es de 
indivíduos integrados na mesma, que esperanc;a pode oferecer 
para alguns milhares que dela nao participam? 

A luta pela sobrevivencia das comunidades indígenas , no 
Brasil está ligada aquela que os setores progressistas desenvol
vem por transformac;6es estruturais na própria sociedade brasi
lei ra. Entender que o problema indígena esgota-se em si mes
mo .e poderá ser solucionado dentro dos quadros do atual sis
tema é perder-se numa perspectiva utópica e destinada ao 
fracasso . Ele está intimamente ligado a questao fundiária no 
Brasi l, e esta nao se limita as áreas onde existem populac;6es 
nativas . 

Somente um sistema · que assegure o acesso a terra as vas
tas camadas da populac;ao hoje marginalizadas pela concentra
c;;ao da propriedade e pela modernizac;ao da agricultura, bem 
como respeite as minorias étnicas poderá garantir a sobreviven
cia do povo indígena. Nao existe, portanto, um problema indí
gena isolado, mas sim um modelo de desenvolvimento baseado 
na competic;ao desenfreada, sem limites a concentrac;ao de ren-
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das ou de propriedade e que para alcan<;ar seus objetivos nao 
está preocupado com os seres humanos que serao inevitavel
mente sacrificados em holocausto ao capitalismo triunfante. 

Entendemos também que o índio nao deverá ficar a espera 
que outros brancas, embora dotados de um posicionamento 
mais progressista, venham encontrar urna saída para os pro
blemas que afligem suas comunidades. Neste sentido é de 
fundamental importancia o processo de consci,entiza<;ao que 
está ocorrendo em vários grupos indígenas, os quais estao per
cebendo que eles próprios tem um grande papel a desempe
nhar na redent;ao de seus pavos. 

Entre 8 e 14 de outubro de 1974 reunia-se, em Sao Ber
nardino, no Paraguai, o l. Parlamento Indígena da América do 
Sul, o qual publicaria importante documento onde afirmavam 
que "milhoes de nossos irmaos regaram a terra americana com 
suor 1e sangue, trabalhando como animais em nossos campos, 
em nossos bosqu~s, para que outros levassem nossas riquezas 
a outros continentes. E é esse sangue derramado de nossos 
antepassados que hoje nos obriga a comprometer-nos, a exigir, 
ante o mundo, justit;a para esta situat;ao". 

No Brasil ultimamente tem acorrido encoritros de chefes 
indígenas de vários povos, os quais tem discutido com profun
didade os problemas de suas comunidades . Em setembro de 
1976 os chefes e representantes das tribos da regiao do Oiapo
que realizaram urna Assembléia com o objetivo de estudar e 
debater a invasao de suas terras e a necessidade de demarca
<;ao. Após o encontro enviaram carta ao Presidente da FUNAI 
denunciando as invasoes as suas terras e prevendo os conflitos 
que surgiriam com a abertura da rodovia BR-156 e o loteamento 
de terras. 

Concluem a carta afirmando: "Senhor Presidente, nós somos 
pequenos na presen<;a dos senhores, mas sabemos que a terra 
é tu do para nós. Precisamos da terra para os nossos filhos e 
netos. A terra para nós é tudo: é a nossa riqueza e a nossa 
vida. Terra e índio sao urna coisa só. Indio sem terra é nada. 

" Senhor Presidente, nós nao queremos grande coisa; que
remos confirmado por demarcat;ao aquilo que já ternos, para 
que amanha ninguém possa tirar esta terra de nós e para que 
todos saibam que esta terra é do índio." 

Outras reuni6es se seguiram a esta, todas demonstrando 
nível de consciencia por parte do índio, o qual comet;a a per
ceber inclusive que o posseiro e demais deserdados da terra 
nao sao seus inimigos, mas aliados em potencial. 
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Estes nos par.ecem ser sinais altamente significativos de 
urna nova situa<;ao que se configura. Apesar de quase 500 anos 
de invasoes predatórias, opressao e violencias, o povo indígena 
conservou intacto seu espírito de independencia e prepara-se 
para retomar em sua maos os destinos de sua história. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1 HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civiliza~o Brasileira. 
Sao Paulo. Difusao Européia do Livro, vol. 1, 1968. 

2 QUADROS, Janio e ARINOS, Afons9. História do Po\•o Brasileiro. Sao 
Paulo. J. Quadros Editores Culturais, 1968, vol. IV. 

3 RIBEIRO, Darci. Os Indios e a Civiliza~o. Rio de Janeir0. Editora Civili-
za~ao Brasileira, 1970. · 

4 SODRE, Nelson Werneck. Forma~o Histórica do Brasil. Sao Paulo. Edi
tora Brasiliense, 1971 . 

5 SODRt:, Nelson Werneck. O .. que se deve ler para conhecer o Brasil 3.ª 
ed. Rio de Janeiro. Civiliza~ao Brasileira, 1967. ' 

6 SOUTHEY, Robert. História do Brasil. 3.ª ed. brasileira. Sao Paulo. Obe-
1 isco, vol. 1, 1965. 

7 POMBO, Rocha. História do Brasil. Rio de Janeiro. Editao do Anuário 
do Brasil, vol. 1. 

8 VIANA, Hélio. História do Brasil~ Período Colonial. 2.ª ed. Sao Paulo. 
Melhoramentos, 1966, vol. 1. 

9 AZEVEDO, Joao Lúcio. ~pocas de Portugal Econ6mico. 2.ª ed. Lisboa 
1947. I 

1 O LUGON, Clóvis. A República Comunista Crista dos Guaranis Río de Ja-
ne iro. Editora Paz e Terra, 1968. . 

11 LAZZAROlTO, Danilo. História do Rio Grande do Sul. P. Alegre. Editora 
Sulina, 1971. 

12 SAINT-HILAIRE, Augusto. Viagem ao Rio Grande do Sul. Sao Paulo. 
Companhia Editora Nacional, 1939. 

13 HANSEL, José. A Pérola das Redu~óes Jesu(ticas. Canoas. Tipografía Sao 
José, 1947. 

14 . Os Sete Povos das Missoes. Santo Angel o, 1947 . 

15. PORTO, Aurélio. História das Missóes Orientais do Uruguai. Porto 
Alegre, Livraria Selbach, 1·954. 

16 S~PP, Antonio. Viagens as Missóes Jesuiticas e Trabalhos Apostóliéos. 
Sao Paulo. Livraria Martins Editora, 1972 . 

17 GAY! Joao Pedro. História da República Jesu,ftica do Paragu.al. Río de 
Janerro. lmprensa Nacional, 1942. 

18 LEITE, Basilisso. Generalidades das Missóes Jesuíticas. 2.ª ed. Porto Ale-
gre. Internacional Gráfica Editora Ltda., 1973. . 

189 



19 TESCHAUER, Carlos. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Li
vraria Selbach, 1922. 

20 DOMINGUES, Moacyr. A Conquista das Missó~s:. um. Enigma Histórico. 
Santa Rosa. 1 Simpósio Nacional de Estudos M1ss1one1ros, 1975. 

21 RIBEIRO, Darci. Os Indios e a Civiliza~ao. Río de Janeiro. Civilizar;ao 
Brasi lei ra, 1970. 

22 SCHADEN, Egon. Homem, Cultura e Sociedade no Brasil. Petrópolis. 
Editora Vozes, 1972. 

23 Anua de 1691. Mss. B.N.I, 29, 7, 64 . 

24 B.N. N. Cole~ao de Angelis. Dist~ncias d~s Povo~ ~as Miss0es, quadro 
organizado por José Cabrer, na Demarca~ao de L1m1tes de 1783, 1, 29, 
5, 54. 

25 Documento de Urgéncia de Bispos e Missionários. Y-Juca-Pirama, em 
25 . 12. 1973 . 

26 Relatório do Levantamento do Povo do Alto Purus. CIMI. Sena Madu
reira, 19.02.76. 

27 Amazind - IWGIA Document. The Brazilian lndigenous Problem And 
Politic: The Aripuana Park. 

28 Relatório da 1 Assembléia dos Chefes Indígenas. Diamantino, MT, 17 a 
19 de abril de 1974. 

29 Relatório da 111 Assembléia de Chefes Indígenas. Meruri, · MT, 02 a 04 
de setembro de 1975. 

30 SEDOC, julho/agosto de 1974. 

31 Boletins do CIMI (Conselho Indigenista Missionário). 

32 Revista Visao, de 10 .02. 75 e de 10. 01 . 75. 

33 Revista Macaxeira, dezembro de 1974 . 

34 Jornal Opiniao. Nºs 23 e 115. 

35 Folha da Manha (Porto Alegre), 21 . 03. 75 . 

36 Jornal do Brasil, de 14.02.73, 01.04.75, 16 .09.74, 20.05.74, 06 .06.74, 
02.01.74, 15.04 . 74, 23 .06.74, 14.08.75, 10.09 . 74, 01.02.74, 24.03.75. 

37 o Estado de Sao Paulo, de 18.09 . 73, 10 . 04 .75, 17.08.74. 28 .08.75, 
29 .08.75, 30 .09.75, 21.11.75, 19.09.74, 14 .08 .75, 09.10.73, 24 .11.74. 
05 .04. 74, 14 .10 . 75, 02 .06 . 75, 01 . 06. 75, 10 . 03 . 74, 07 .12. 75, 01 .02. 74. 
28. 05 .74, 19 .12 .74, 24 .10 .75. 

38 Correio Brasiliense, de 12 . 12 . 75, 17. 09 . 7 4. 

3 9 Jornal de Brasilia, de 07 . 06 . 7 4 . 

40 O Globo, de 09 . 03. 7 4. 

41 Folha da Tarde (Sao Paulo), de 1 O . 01 . 7 4. 

42 Cinco de Mar~o, 25 .02. 74. 

43 Veja, 13.03.74. 
44 Diário do Congresso, de 08 . 06. 72. 

45 Revista de Cultura Vozes. N.0 3/ 1976. 

46 Revista Contraponto. N. 0 1. Centro de Estudos Noel Nutels. 

190 

VISAO PANORAMICA DA · ATUAL SITUACAO 
INDIGENA NO BRASIL * 

Para urna melhor compreensao do problema, dividimos aqui 
os pavos indígenas brasileiros em cinco grupos. E para evitar 
urna possível dispersao, nos prendemos apenas a evo1u~ao da 
s itua~ao em que se encontram estes pavos, nos últimos dois 
anos (1974/75). Assim damos, até certo ponto, continuidade a 
um documento já amplamente divulgado neste período: Y-Juca
Pirama, que nos deu urna visao panoramica dos tres anos pre
cedentes (Cf. SEDOC, julho-agosto de 1974, 91-111). 

1. POVOS INDfGENAS SOB A TRADICIONAL TUTELA DA 
POLJTICA DE "INTEGRA<;AO" 

1 . localiza~ao dos povos - Estiveram de alguma forma 
em evidencia, nesses dois últimos anos, devido a acontecimen
tos que os afetaram: na Regiao Sul, os Kaingang, os Guaraní, 
os Xokleng e os Terena; na regiao Centro-Leste, os Maxacali, 
os Xakreabá, os Krenake; na regiao Nordeste, os Potiguar, os 
Fulni-ó, os Pataxó e os Caramuru; no Maranhao, os Kanela, os 
Gavi6es, os Urubus e os Guajajara; em Goiás, os Apinayé, os 
Krahó, os Xerente e os Karajá; no sul de Mato Grosso, os Cai
ouá, os Guaraní, os Kadiweu e os Terena. 

• Artigo redigido por Egídio Schwade, do CIMI, publicado anteriormente 
na Revista Vozes, n.0 3, de abril/ 1976. 
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2. Caraderiza~o geral - Estao di reta ou indiretamente 
sob pressao dos latifundiário~. Tutel~d.os pela FUNAI., sof~em 
as conseqüencias de um reg1me trad1c1onalmente ~a~ernal~s!ª· 
Vivem dispersos e confinados, acuados por urna poht1ca of1c1~I 
de grandeza e por segmentos da sociedade envolvente marga
nalizada. Sao vítimas da sociedade de consumo que os explo~a, 
e roubados que foram em seu patrimonio cultural e .territorial 
esmolam nas estradas o que já lhes pertenceu. Sema-escravos 
em terras que foram ou sao deles, freqüentemente sao transfe
ridos das terras que ocupam, em nome do interesse nacional, 
quando suas reservas nao sao invadidas e cortadas por estradas 
que atentam contra sua própria sobrevivencia física e. cultural. 
Abandonados pela lgreja, instrumentalizados por estuda~sos, tu
ristas ,e políticos a cata de votos, objeto de sus~en~ar;ao Pª!ª 
muitos funcionários públicos ociosos, ·estes povos 1nd1genas vao 
se extinguindo na sede de justir;a. 

3. A situa~o em particular - O povo Kaingang vive hoje 
disperso em todos os Estados do Sul. Su.as úl~imas rt;servas, 
apesar de demarcadas, continuam , sendo 1nv.ad1das. Ha ár,eas 
como a de Nonoai (RS), onde o numero de 1ntr~sos supera o 
dos próprios índios. Outras foram gritadas por firmas como a 
Slaviero, que se apossou de mais de 3.000 hectares da reserva 
de Mangueirinha (PR), e a Artur Dal' Astro que se apossou de 
1.000 hectares da reserva de Nonoai. O próprio Rio Gran~e do 
Sul mantém duas reservas griladas, a Floresta! de Nonoa1 e a 
Experimental de lnhacorá, nas respectivas áreas demarcadas pa
ra os índios. As terras dos Kaingang sao arrendadas pela FU
NAI, sendo que os índios nunca chegam a ver, nem a saber 
onde o lucro foi aplicado. 1 

Prefeitos vereadores, deputados estaduais e federais da re
giao conspir~m contra a última nesga do patrimonio Kaingang. 
Assim, lvo Sprandel, deputado estadual. (RS), usou como plata
forma eleitoral a divisao das reservas Ka1ngang para_ os colonos. 
Antonio Bresolin, deputado federal (R~), sugeriu ao Governo 
reunir os índios brasileiros e hospeda-los em um hotel de 
luxo, argumentando que isso seria mais económico para o país."2 

Em Rio das Cobras (PR), um funcionário da FUNAI prendeu, 
em flagrante, um aparelho de medir;a.o ~º. INC~ loteando a 
área indígena. Mais tarde, este funcionario fo1 afastado dos 
quadros da FUNAI, por "razoes administrativas da Empresa" 
(sic), no caso a FUNAI. Enquanto isso, por parte da FUNAI, su
cedem-se as sugestoes para redemarcar;ao das áreas indíge!1as e 
promessas de remor;ao dos invasores. Datas para que os 1ntru-
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sos e arrendatários se retirem das áreas indígenas sao marcadas 
pela própria FUNAI, que acaba sempre voltando atrás, alegando 
o problema social que acarretaría o cumprímento de tal me-. 
dida. lsso, quando está mais que evidente que o problema 
social alegado é perfeitamente solucionável, bastando para ísso 
que o INCRA cumpra na regiao as finalida~es para as quais foi 
criado. 

Em outubro de 1974, o Presidente da FUNAI, General ls
marth, foi pessoalmente levar "esper~n~as" para as comunida
des indígenas do Sul. Cqnstatou a calamidade que é a fUNAI. 
para os Kaingang. Mas, até agora, na.o apareceu nen hum resul
tado concreto desta constatar;ao. , 

Grandes projetos económicos do DGPI (Departamento Ge
ral do Patrimonio Indígena - FUNAI) vem sugando as últimas 
riquezas das áreas indígenas, principalmente a madeira-de-lei. 
Estes projetos sao feítos nos Gabinetes do órgao, sem serem 
levados ao menos para urna aprecia~ao · dos índios ou da Chefia· 
do próprio posto. · . ~ 

Há, nos pastos, constantes mudan<;as de chefias. Basta dízer 
que, em oito anos, passaram por Nonoai pelo menos urna dúzia 
de ch efes, prejudicando seriamente a continuidade, de trabalho. 

Quanto a popula<;ao envolvente, os Kaingang sao oprimi
dos continuamente por um de.suma.no etnocentrismo e estig
matizados com estereótipos como: "nao produzem, só pres-
tam para beber cacha<;a, sao vagabundos." · 

A lgrej~ prima pela omissao e, com raras exce<;oes, olha 
com muitas reticencias a atitude de denúncia dessa situa~ao 
por parte do CIMI. 

Nas regioes mais críticas, a FUNAI impede que os .. p_róprios 
índios denunciem , essa situar;~o, através da Polícia ln.dígena, 
criada para control á-·los. · · 

. A situar;ao dos Guarani é ainda pior •. Perambulam por toda 
a Regiao Sul do país, e pelo leste e sul de Mato Grosso . . Estao 
sendo empurrados, em toqa parte, para barrancos de ríos o.u 
para os fundos duma área Kaingang, Xokleng ou Terena, .seus 
irmaos de jnfortúnio. Sempre enxotados, eles se acostumam 
tanto a injusti<;a que nao ·reagem mais. 

Notícia da transferencia dum grupo Guarani para "a comu
nidade dos Pataxó, em Porto Seguro, BA, vem duma fazenda 
da FUNAI, em Minas Gerais, a qual será Vendida para µma em-
presa de reflorestamento". 3 • ' 

A quinze quilóm~tros da Capital Paulista, "índios Guarani 
vivem ·drama final de sua decadencia".• · 
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No sul de Mato Grosso, é freqüente encontrarem-se Gua
rani, Caiouá e Terena "esmolando pelas ruas e tornando-se 
alvo de desprezo e zombaria dos moleques e desocupados". 5 

O povo Xokleng, confinado em lbirama, SC, vive seu dra
m~ final, manipulado pelos interesses económicos da regiao, 
processo esse facilitado pela omissao e desmoraliza~ao da FU
NAI, como má cumpridora da lei. O Estado de Sao Paulo, de 
3-12-74, noticiou que a indústria Manoel Marchetti causou pre
juízos de Cr$ 1.788.744,00 a reserva de lbirama, ao derrubar 
ilegalmente 5.678 metros cúbicos de madeira, o dobro da quan
tidade permitida pelo contrato. Tres meses depois, o CIMI de
nunciava a FUNAI como conivente com a 'Firma Marchetti, por
que nenhuma providencia fora tomada pelo órgao oficial contra 
a depreda~ao da área indígena. Passados mais tres meses, a 
área foi novamente tomada de assalto por outros depredado
res, possivelmente concorrentes da FUNAI. e dos Marchetti. 
Dessa vez a FUN~I reagiu com inusitada rapidez e eficiencia. 
Chamou o exército e a polícia, e prendeu 17 madeireiros, apre
endendo também 20 caminhoes, 17 tratores e 24 moto-serras. 6 

Lamentavelmente "fugiram" pelos fundos da área os maio
res depredadores, como soubemos de fonte segura. Por outro 
lado, o Delegado Regional apontado como culpado da invasao 
continua até hoje no seu posto. Por ¡ua vez, o Presidente ls
marth, repetidas vezes justificava a medida enérgica da FUNAI, 
alegando a preserva~ao da última reserva floresta!: "Contamos 
com o apoio de políticos influentes da regiao que prometeram 
colaborar no sentido de por fim a dilapida~ao desse patrimo
nio floresta! que nao pode desaparecer." Recentemente, po
rém, voltou a abrir concorrencia pública para a explorac;ao das 
reservas de madeira de lbirama. 1 lsto faz desconfiar que a .es
palhafatosa eficiencia da FUNAI nao passou de teatro para pro
teger os amea~ados amigos Marchetti, as serrarías do DGPI de 
Mangueirinha, Palmas e a que estava sendo instalada em Xan
xere, com capacidade para 3.000 dúzias de tábuas por mes, 
bem como a depreda~ao que no mesmo momento se iniciava 
na reserva de Caarapó, no sul de Mato Grosso, e ainda os ami
~os de ri~ .das Cob~as que continuam até hoje depredando a 
area . Just1f1ca-se ass1m perfeitamente a tristeza dos índios que 
estavam recebendo pela primeira vez na história ao menos al
gumas migalhas dos dignos descendentes dos bugreiros do vale 
do ltajaí. 

Os seis últimos Xetá, todos homens, vivem no P. l. Guara
pu3:va e continuam urna viva profecia de denúncia contra a 
soc1edade dos brancos que exterminou, em menos de 20 anos, 
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o seu pavo. Maxacali lutatn em MG pela legalizac;ao da posse de 
suas terras. Os Krenake (~G) vivem amargurados pela perda 
de ~uas ~e~r~s para pecu,aristas. Os Xakreabá (MG), por motivo 
~a 1~def1n 1c;ao de urna area exclusivamente sua, sao abrigados 
a v1ver em contato permanente com os brancas invasores" 

para os quais já perderam seus costumes 2/ 3 de suas terras e 
até a memória tribal: atendem hoje pela

1 

denominac;ao de Ga
mel~s. Do ,branco gan~aram o vício da cachac;a, a permissao 
de tirar o titulo de ele1tor, se deixarem de ser índios. s A FU
NAI, como de costume, procura tirar urna média: fazer a divisao 
das terras de. !11ªn:ira que nem o interesse dos índios, . nem o 
dos col?no~, Jª radicados na regiao, seja prejudicado. Os Pataxó 
da Bah1a. v.'~em ameac;ados de transferencia, enquanto se tor
~am anf1tnoes, de outro povo oprimido, um grupo Guarani, 
JOgado em sua area. ·Os Caramuru, no sul da Bahia esperam urna 
soluc;ao da FUNAI para suas terras que foram arr~ndadas a 400 
arrendatários. A terra dos Fulni-o, em Pernambuco, vai ser cor
tada por urna estrada, caso o DNER (Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem) ·aceitar a exigencia da FUNAI de "em
pregar como mao-de-obra 80o/o de índios" (Boletim do CIMI 
n.0 23, P: 11). O~ Potiguar. (mais de 3.000) vivem em situac;a~ 
de penuria na ba1a da Tra1c;ao (RN e PB), com parte de suas 
terras tomadas pela Companhia de Tecidos Rio Tinto. Kanelas 
Gavioe~, Urubus e tendo a frente os Guajajara cansados d~ 
?en_unc1ar e da,s p_romes~as da FUNAI e incentivados pelos seus 
1rmaos, pavos 1nd1os, unidos do norte de Mato Grosso, abrirain 
recentemente a luta contra os usurpadores de suas terras. 9 

Os Xerernte já tem reserva demarcada há mais de tres anos 
m~,s esta c~ntinua ocup_ada. por centenas de posseiros. 10 Os . Ka~ 
r-<:tJa, em numer.o de mil, v1vem na ilha do Bananal, onde "im
peram o alcooltsmo, a tuberculose, a prostituic;ao e o pleiboís .. 
mo._ ~~avocado pelo turismo promovido pelo Estado e pela 
Un1ao , segundo relatório do CIMI .11 No norte de Goiás os 
Apinayé também deram um sinal e "expulsaram a tiros dezenas 
de colonos que, nos últimos meses invadiram suas terras". 12 

11 . POYOS INDfGENAS SOB A MIRA DAS ESTRADAS DO 
LATIFúNDIO, DO MINÉRIO, DA COLONIZA<;AO E' DA 

"CATEQUESE" DA FUNAI 

1. _Localiza~ª? dos povos - Os povos indígenas do Par
que Nacional do X1ngu, sobretudo os Txukarramae. Os Krenha
kore, do rio Peixoto de Azevedo, noroeste de Mato Grosso. 
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Os Nanbikuára, do vale do rio Guaporé. Os Suruí e Cinta Lar
ga e Cabec;as-Secas, do Aripuana, regiao limítrofe ent~e Mato 
Grosso e Roraima . Todos os povos indígenas de Rora1ma; os 
atingidos pela Perimetral Norte. Os Waimiri-Atroari, feridos 
pela rodovia Manaus - Caracaraí. 

2. Caracteriza~ao geral - Sao os povos indígena~ que 
vem sendo sacrificados, sistemática, organizada e con~c1ente
mente pelo "progresso brasileiro", isto é, sobretudo a custa 
do boi e do minério. Cabendo a FUNAI como objetivo, segundo 
o Pres. lsmarth dizia a propósito da atrac;ao dos Marubo da 
regiao de Atalaia do Norte (AM), atingidos pela Perimetral Nor
te~ "estabelecer contatos pacíficos e explicar aos índios que a 
rodovia nao deverá prejudicá-los." 18 

3. Situa~o - Em verdade, o real objetivo é pacificar a 
humanidade revoltada contra a barbárie que vem ocorrendo 
contra os índios e explicar-lhe que as rodovias (ou, por outra, 
a rnorte do índio)· sao necessárias ao desenvolvimento do país, 
significando com isso o desenvolvimento das multinacionais. 
Foi o que a FUNAI fez contra a sua consciencia quand~ o mun
do gritou contra a BR-080, que cortou o Parque Nacional do 
Xingu. Foi o que fez em setembro de 1973 quando o CIMI 
denunciou o loteamento do Parque. Todo o órgao se mobili
zou para desmentir a denúncia, inclusive os seus tradicionais 
defensores. Meses depois, após urna vistoria na área, muito 
discretamente, o órgao reconheceu o loteamento do Parque. 
Apareceram novas denúncias. Assim, em janeiro/74: "Fazen
das de gado ameac;am a fauna e a flora do Xingu." 14 Em mar~o 
de 1974, Cláudio Villas Boas foi chamado para fazer a atrac;ao 
dos Beic;os-de-pau (do Parque), acusados de "estarem atacando 
empregados da fazenda" .15 Em junho "os Txucarramae mos
tram-se cada vez mais inquietos com a instalac;ao de fazendas 
nas imediac;oes de suas terras" 16 e "14 morrem vitimados por 
sarampo que a BR-080 lhes trouxe" . 11 Em setembro noticiam
se novos atritos entre índios e invasores, os quais já introduzi
ram a cachac;a no Parque . Em outubro, os próprios Villas Boas, 
que em 1973, 18 na oportunidade da d~núncia do CIMI, nega
vam reconheciam o loteamento do Parque. Em novembro, com 

' a p;esenc;a do Presidente da FUNAI e lrmaos Villas Boas, os 
caciques do Parque s.e reúnem e "os temas que mais mobiliza
ram os oradores foram estradas e invas6es de suas terras" .19 E 
em inícios deste ano (1975), Cláudio e Orlando constatam que 
0 Parque já está invadido pelo menos uns 10 km pelo lado leste. 
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E cada urna dessas denúncias e constatac;oes mereceu nova ex
pedic;ao da FUNAI para verificar os acontecimentos, relatórios 
se sucederam, mas providencias concretas nao se verificaram. 

Depois da dolorosa experiencia dos Krenhakore do rio. 
Peixoto de Azevedo, fica difícil convencer "os índios que a ro
dovia nao deverá prejudicá-los". Menos de um ano após a sua 
atrac;ao os índios estavam gripados, haviam abandonado . as 
suas roc;as, as pescarias, "usufruíam" do contato indiscriminado 
com as frentes de trabalhadores, donde colheram a gripe, o 
sarampo e outras doenc;as, quE? tinham sido previstas pelo ser
tanista Cláudio Villas Boas, tao logo realizou a atrac;ao. 20 Po~ 
parte da FUNAI "tantas foram as orientac;oes, que perderam a 
essencia de seu sistema economico e o passo seguinte foi tor
narem-se pedintes", agregados, dependentes e, como resultado, 
a fome tomou conta dos índios "Gigantes". 21 Suas .mulheres 
foram usadas pelos brancos e a FUNAI colocou como um dos 
encarregados o sertanista Antonio de Souza Campinas, acusado 
de· ter introduzido a prática do homossexualismo no meio dos 
Krenhakore. "A área onde há séculos pontificavam torno u-se 
importante demais . Grupos de minera~ao, como o Otala, Sílvio 
Santos e o Banco Nacional de Minas Gerais, já se encontram· 
no local". 22 Para completar a "liberac;ao" da área, a ·fUNAI co
mec;;ou a motivar o público nacional e internacional para a ne-: 
cessidade da transferencia dos índios para o Parque do Xingu; 
que já estava decretada por ela. 23 Durante um ano as marchas 
e contramarchas em torno do assunto ocuparam as páginas do~ 
jornais. Finalmente, em flagrante violac;ao do Estatuto do Indio 
no seu artigo 20, que manda que tal interven<;ao só pode ser 
feita mediante decreto do Presidente da República, a FUNAI, 
através de urna simples portaria transfere para o Parque do 
Xingu os 76 índios que restaram da tribo dos "Gigantes". A 
transferencia se completou no segundo domingo de jan./75: 
Vale repetir o que José Marques, da Revista Visao, que acompa
nhou a mudanc;a dos índios, escreveu no final de sua reporta
gem: "E, quando os Krenhakore seguiram para suas novas al
deias, o sertanista abaixou-se e, discretamente, lavou as maos 
no rio Xingu." 24 Meio anp após, já se fala de nova transferencia 
desses índios, '25 pois já foram vistos na estrada BR-080. . 

Mais .cruel possivelmente tem sido a sociedade dos brancos 
e sobretudo o seu órgao protecionista com os Suruí e Cinta 
Larga do Parque Aripuana. Está ainda bem vivo na' memória 
da humanidade o massacre dos Cinta Larga, conhecido como o 
" Massacre do Paralelo 11", ocorrido em 196_3 e cujos mandan~ 
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tes Srs. Antonio Junqueira e Sebastiao de Arruda continuam 
livres até hoje, enquanto um simples peao, executor de ordens, 
Sr. Ramiro Costa, recentemente foi condenado a 11 anos de 
prisao, nao tanto por culpa dum crime cometido, quanto para 
salvar a "imagem do Brasil no exterior''. 28 O Decreto n.0 ... 
62. 99516 (jul./68) interdita para efeito de atrac;áo dos grupos 
indígenas Cinta Larga, Suruí, Arara, Gaviao e Rikbaktsa o ter
ritório desses índios. Posteriormente, em jan./74, outro decre
to reduziu o Parque Indígena de Aripuaná a urna área em 70o/o 
inóspita, quase impenetrável. O decreto preve até janeiro de 
1976 a transferencia de todos os índios (a absoluta maioria vive 
for.a dos limites do parque) para dentro. 21 A alterac;ao já era 
esperada, pois manobras de interesse económico em func;ao 
da cassiterita, do ouro, do diamante, acobertadas pela própria 
FUNAI em func;ao duma Colonizac;ao, multiplicavam-se sobre
tudo a partir de 1972. "A penetrac;áo de grupos e empresas de 
loteamento, muitas atuando clandestinamente, no Parque Ari
puaná, está assumindo propon;oes assustadoras. "Estrada já está 
·a 2 km do P. l. 7 de setembro. No P. l. Roosevelt, Parque Ari
puaná, já há tres pistas de pouso pertencentes a grupos de Colo
nizac;ao do Sul". Através do despacho n.0 00025 (23-4-75) o 
Cal. Demócrito do DGPI concedeu certidao negativa da presen
c;a de aldeias indígenas ao Sr. Oscano Comes dos Santos, do 
Paraná, em terras onde existem pelo menos duas aldeias de in
dios arredios, aldeias que constam em mapas da FUNAI, das quais 
os responsáveis foram alertados por funcionários do órgao. A Co
lonizadora l.tapora~ga S. A. "vendeu mais de 1 milhao de hecta
res de terras irregulares nesse território interditado". Um proces
so fantoche se arrastou nos bastidores da FUNAI e do INCRA 
movido por estes contra a ltaporanga e Que terminou recente
mente quando os Suruí que, segundo a FUNAI, em 69 eram 800 
e, segun~o Raul Espanhol, garimpeiro e melhor conhecedor da 
regiáo, 4.000, estavam reduzidos a menos de 200 pessoas, 70º/o 
tuberculosos. Também no norte da área, "na cidade científica 
de Humboldt chegaram, em maio de 74, índios Cinta Larga fa
mintos, gripados e em péssimo estado de saúde". 28 

Dias depois, vo!tavam ao mato contaminados, além dessa, 
de mais outras doenc;as recebidas na civilizac;ao: cigarro, aguar
dente e. . . "pondo em perigo mortal toda a tribo, e a FUNAI 
ainda nao havia movimentado nenhuma de suas equipes". 29 O 
Dr. Jean Chiappino, que passou sete meses entre aqueles índios, 
os Suruí em Rondonia, na fase crítica dos primeiros contatos 
com o branco, observou a atitude da Equipe de Saúde da FU
NAI e concluiu: "A inconsistencia deste Departamento, a ir-
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responsabilidade de seus membros e, em verdade, a sua incom
petencia deixam-me afirmar que este Departamento nao tem 
realidad e. Tomaram-se todas as medidas para obter fotografias, 
a fim de provar a eficiencia da ajuda médica prestada pela 
FUNAI aos índios doentes, mas depressa, saturada de folclore, 
a equipe partiu, deixando-me para trás sozinho com os doentes 
sem remédios, a nao ser os que eu mesmo havia trazido." so 

Enquanto o índio morria assim, o Projeto Radam se prepa
rava para o levantamento da viabilidade de projetos de minera
<;ao, agropecuários e de coloniza<;ao, e qual o relacioriamento 
que teráo tido com os índios? Por outro lado, a morte violenta, 
após a chacina do Paralelo 11, se repetia, acobertada pela polí
tica de interesse económico envolvendo altos e conhecidos fun
cionários da FUNAI. As amea<;as .de transferencias interesses 
económicos de companhias de minera<;áo e coloniz~c;ao, a vio
la<;ao do território por pelo menos tres estradas, a reduc;ao drás
tic~ do território por pelo menos tres estradas foram denun
ciados pelo CIMI. E com muita razao o húngaro Tibor Paal, do 
Projeto Aripuaná, afirma: "O futuro aqui é risonho para todo 
o mundo, menos para os Cinta Larga." 31 

Ao tempo do Gal. Bandeira de Mello, Presidente da FUNAI., 
esta forneceu "certidao negativa" da presenc;a de índios na 
área dos Nanbikuara, embora estes nebulosos processos tenham 
desaparecido dos arquivos da FUNAI, as agropecuárias Vila Bela 
S . A. , Agropastoril S.A., Abagua S.A. , Agropecuária Cuaporé 
S. A. e Nhanbikuaras Ltda., Fazenda Vale do Guaporé, Bamerin
dus Agropastoril S. A., e ultimamente ainda come<;ou a atuar 
na área a Fazenda Serrana Importadora de Automóveis S. A., 
"contando com autoriza<;ao fornecida pelo sertanista Fritz Tolks
torf, da FUNAI". Todas essas agropecuárias atuam no vale do 
Guaporé e em cima das terras dos Nanbikuara. Portanto, ferin
do mais urna vez o Estatuto do fndio, a FUNAI alienou as terras 
desses índios. Como medida oficial concreta, a FUNAI desalo
jou os Nanbikuara do fértil vale para a reserva (ou "deserta") 
Nanbikuara, na Rodovia BR-364, Brasília - Acre, regiao sem 
cac;a e sem fertilidade. A determinac;ao teve o parecer favorável 
do Ministro do Interior, Costa Cavalcanti, que julgou a medida, 
dentro da política da FUNAI, a melhor soluc;ao. 32 Como de ·cos
tume, para poder encobrir melhor o crime, a FUNAI, também 
desta vez, se utilizou de um antropólogo, no caso, o americano 
David Price, que agora, após dois anos de tentativas infrutíferas 
de transferir os índios (estando em verdade transformados em 
figuras que se parecem aos "exilados de Biafra" ~ª na expressao 
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do Superintendente da SUDECO, Sr. Nelson Jairo, que os encon
trou), reconhece a tramóia de que foi vitima e confessa: "Tirei 
-un1a amarga li<;ao deste trabalho." Em 1974, a FUNAI tentou 
remediar o crime, criando urna reserva no vale do Guaporé 
para os índios, mas as criminosas fazendas já depredaram o 
vale de tal forma que tudo indica que a FUNAI perderá a parada 
nos seus novos intentos. 

Os Pakaa-Nova da regiao de Guajará-Mirim, particularmen
te os do P. l. Major Amarante, sao vitimas de um projeto do 
INCRA, Sydnei Girao, cuja sede está plantada a menos de 100 
metros do posto da FUNAI dentro· do território daqueles indios, 
cujas terras já estao neste momento possivelmente loteadas, o 
mesmo sucedendo as terras do grupo Pakaa-Nova, de Ribeirao 
Lage. Interpelado a respeito deste trabalho, em recente reuniao 
em Goiania sobre Pastoral da Amazonia, uni dos Diretores do 
INCRA, Sr. Hélio Palma de Arruda (irmao de Sebastiao P. de 
Arruda, um dos mandantes da chacina do Paralelo 11 ), tentava 
-justificar assim: "~ bom que existam reservas indígenas, pois 
elas serao úteis e necessárias para os nossos filhos e netos 
(sic!)." 

O que em verdade está acontecendo ultimamente aos Avá
Canoeiro, que durante anos estiveram sob a mira dos fazendei
ros da regiao de Formoso, GO, próximo a ilha do Bananal, 
nao se sabe. Foram "capturados" no desespero pelo sertanista 
Apoena Meireles, em 1973. O sertanista nao pode consolidar 
o trabalho, sendo transferido para o parque Aripuana. Bem de
pressa acrescentava-se aos males de urna vida na clandestini
dade e as mortes e mutila<;oes sofridas pelas violencias do bran
co, a gripe, o paternalismo, a pneumonia e a amea<;a de trans
ferencia para a ilha do Bananal. 34 

Poucos povos do mundo possivelmente terao conseguido 
resistir tanto tempo e com tao poucos recursos a urna sociedade 
tao bárbara e tao covarde que os invade, como o tem conse
guido os bravos Waimiri-Atroari, contra a estrada Manaus - Ca
racarai, que já era projeto ou sonho de Lobo O' Almada. Estamos 
chegando ao desfecho de urna resistencia de uns 300 anos. Tal
vez a FUNAI e o Exército tenham a glória de poder encerrá-la: 
a constru<;ao da rodovia Manaus - Caracarai, pontes, barreiras 
nos seus rios, para impedir o livre transito dos índios, a osten
ta<;ao do poder bélico, por soldados e funcionários da FUNAI, 
máquinas destruindo a ecología, "invasao e loteamento de seu 
território pelo ex-deputado Abraao Sabá, um dos homens mais 
poderosos do Estado, onde sua familia tem urna refinaria de 
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petróleo", 85 serrarias, intrusos, invasao de coletores, cac;adores, 
tudo tem sido feito ai para perseguir os indios e violar o De
creto Presidencial de 23-8-74 interditando a área (cf. O Estado 
de Sao Paulo, 24-8-74), e o Estatuto do fndio. Sertanistas como 
Apoena Meireles, Gilberto Pinto e outros denunciaram estas 
ac;oes. Quando o sertanista Sebastiao Amancio comec;ou a le
vantar um pouco .~ véu dos reais métodos de pacifica<;ao que 
estavam sendo utilizados, pelo trabalho, foi afastado do servi
c;o, nao pelo crime que indiretamente estava denunciando, mas 
porque "estava desprestigiando a imagem do Brasil no exte
rior", como justificava o Gal. lsmarth. A política oficial aplicada 
na área já custou a vida de mais de 60 sertanistas nos últimos 30 
anos, sendo que 15 nos últimos dois anos. E só Deus sabe 
quantas vidas de indios. Vozes oficiosas como a de Fábio lu
cena, vereador de Manaus, denundaram a FUNAI pela morte 
dos Waimiri-Atroari na oportunidade dos ataques aos sertanis
tas. Fotos circularam nos poroes da FUNAI exibindo maloca de 
Atroari em chamas. As cú.pulas da FUNAf culpam os métodos 
dos sertanistas mortos e nao os métodos realmente empregados 
pa~a a pacifica<;ao dos indios, quais sejam, a estrada, o estabe
l e~1mento de companhias de minerac;ao e de coloniza<;ao e os 
metodos preconizados por Sebastiao Amancio. Com muita ra
zao diz o antropólogo Roque Laraia: "Por detrás da morte dos 
sertanistas há os interesses do ·branco." Um grupo de missioná
rios reunidos em Belém, jan./75, sob a coordena<;ao do CIMI 
endere~ou carta ao Presidente da FUNAI, encorajando-o a pedi~ 
a suspens_ao da estrada ou, em caso disto ser negado, a retirar 
os sertan1stas da FUNAI da área, ao que respondeu: "ternos 
que planejar e desenvolver o nosso trabalho de atra<;ao com 
a estrada ou sem era." 36 E nao bastou a desistencia, recente
mente, do sertanista Apoena Meireles, que se desligou das fren
te; de, atra~ao denunciando: "pude verificar que, infelizmente, 
nos so falamos dos nossos mortos. Os Waimiri-Atroari que 
tombaram no silencio da mata foram sutilmente enterrados e 
esquecidos no espa<;o e no tempo. f ndios bandoleiros, maus 
e perversos, assim sao · hoje os Waimiri-Atroari. Mas a verdade é 
~ue. ~ós os tornamos assim aos olhos da opiniao pública, para 
JUst1f1carmos urna série de erros no método de atua<;ao adotado 
nessa área pela FUNAI." s1 · 

. O mesmo método a FUNAI vem empregando para "cate
quizar" outros grupos ainda arredios na Perimetral Norte. E a 
rea~a~ ~os índios é identica, ao menos em alguns casos, a dos 
Wa1m1n-Atroari. Haja visto o caso dos Marubo e Mayoruna de 

201 



\ 

Atafaia do Norte, que já fizeram várias vítimas em legítima de
fesa de seu patrimonio invadido por estradas e funcionários da 
FUNAI. a servic;o das mesmas. Miss6es Católicas e Evangélicas 
fazem o jogo dessa política oficial, quando tomam urna atitude 
fatalista, de desespero, ao fado de urna política "integracionis
ta", alegando ser a marte do índio um "fatalismo da História"; 
enquanto preparam o índio para ser um instrumento útil da 
sociedade de consumo, como motorista de barco de fazendas 
que se instalam na Amazonia, como empregada doméstica das 
elites de Befém, Manaus ou Porto Yefho; enquanto oprimem o 
índio com seu tradicional poderio económico e o escolarizam 
num sistema totalmente alheio a educac;ao da aldeia; enquanto 
pesquisam sua língua e cultura para ensinar as técnicas, religiao 
e cultura invasoras e nao acompanham o índio na sua desespe
rada luta pela sobrevivencia como pessoa, como povo, e como 
resposta real a urna presenc;a histórica de Deus no mundo. Este 
tipo de atitude e~tre missionários é bastante freqüente em cer-

. tas regi6es do País. No dia 19-12-73, ao aprovar o Estatuto do 
f ndio, o Presidente Médici veto u o artigo que dava as Miss6es 
o direito de prestarem assistencia aos índios . Será que o tal 
veto obriJZa as mesmas a seguirem servilmente urna errónea 
política oficial? 

111.. POYOS INDfGENAS ABANDONADOS 

Referimo-nos aqui aqueles pavos e grupos indígenas da 
Amazonia e de outras regioes do país, que foram pisoteados e 
1freqüentes vezes chacinados 1e escravizados, como acontece 
ainda no Purus, no Madeira 38 pelas frentes pioneiras (seringa
listas, soldados da borracha, cac;;adores, marreteiros e outras), 
vivendo hoje destribalizados e dispersos em grupos menores ao 
longo dos rio Juruá, Purus, Madeira, Japurá e outros. Yivem 
abandonados tanto pela FUNAI como pelas Miss6es que, aqui 
e ali, apenas usam deles para suas pesquisas lingüísticas e an
tropológicas. A estes grupos pertencem os Jaminawa, Jamama
di, os Juma, Apuriná, Manchineri e Kulina dos rios Purus, Acre, 
Envira e laco. Os Parintintim e Kaxarari e outros no Madeira e 
afluentes. 

Cada ano a FUNAI descobre também em outras regioes do 
País grupos em semelhante situac;ao. Assim há pouco os Tupi
niquim do Espírito Santo, os Xokleng da serra do Tabuleiro, 
perta de Florianópolis (SC). 
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IV. POYOS INDfGENAS ARREDIOS 

Sao os que preferiram o confinamento nas regi6es mais 
isofadas do país, muitas vezes também mais inóspitas, para se 
abrigarem da ferocidade do invasor e ali viverem tranqüilos a 
sua vida, incomodados apenas, aqui e ali, por um raro ronco 
de aviao dos que em breve os irao assaltar. Tais pavos ou 
grupos ainda existem no norte de Mato Grosso, em Rondónia, 
no Acre, no Amazonas, no Pará e possivelmente no Amapá e 
em Roraima. 

V. POYOS INDfGENAS RENASCENDO DOS ESCOMBROS 

Tradicionalmente os missionários e chefes de postas da FU
NAI trabalhavam com o índio, procuravam ajudá-lo, promove
lo, instaurando cada entidade a sua própria política indigenista, 
que. normalmente acabou senda política do branco e pouco 
indigenista. A partir de inícios de 1974, o CIMI iniciou um novo 
programa de atividades consistindo basicamente no ·seguinte: 
1) fevantamento nacional da situa~ao indígena; 2) encontros 
regionais de Pastoral Indigenista para troca de experiencias mis
sionárias em vista de urna mudan~a da pastoral indigenista; 3) 
promo~ao de Assembléias de Chefes Indígenas. Este último pro
grama desencadeou urna nova dimensao do trabalho missioná
rio, que provavelmente marcará o início de urna nova história 
para as Miss6es indígenas católicas. 

De 17 a 19 de abril de 1974, com a cobertura do CIMI, reu
niu-se em Diamantino, MT, a 1 Assembléia de Chefes Indígenas. 
Compareceram representantes de nove tribos do norte de Mato 
Grosso. Concretamente dos pavos Kayabi, Apiaka, Rikbaktsa, 
lrantxe, Nanbikuara, Paresi, Bororo, Xavante e Tapirapé. Além 
de missionários representantes das missoes católicas que atuam 
na área, claretianos, salesianos e jesuítas, compareceram o re
presentante do Presidente da FUNAI, especialmente convidado, 
e dais jornalistas. Os missionários definiram assim o objetivo 
do encontro: "Procurar dar aos chefes indígenas a oportunida
de de se encontrarem, sé conhecerem e falarem, com toda a 
liberdade, sem pressao, sem orienta~ao de fora, sobre seus pró
prios problemas, e descobrindo por si mesmos as solu~6es, su
perando assim todo o paternalismo, seja da FUNAI, seja das 
Missoes". 39 Em verdade, os resultados uftrapassaram as expec
tativas. "Nós mesmos" foi a pafavra-chave dos discursos. E a 
preocupa~ao maior reside na inseguran~a das suas terras, na 
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dispersao do seu povo em pequenos grupos, esfacelados pelos 
interesses do branco. "Vamos garantir nossas terras de qualquer 
maneira, delas ninguém nos expulsará", "nao vamos mais per
mitir que nossos irmaos sejam explorados pelo branco nas fa
zendas ou seringais. Nao toleraremos que o branco leve álcool 
as nossas aldeias ... " "Muito mais do que simples relato das 
dificuldades que vem encontrando em seu esfor<;o de sobre
vivencia a fome, epidemias ou as cercas de arame farpado que 
o branco estende por seus territórios, a reuniao transcendeu 
de muito as expectativas. A voz de todos pode ser sintetizada 
n.esta frase do chefe Xavante Wayrotsu, pronunciada em Xa
vante: "Se ficarmos unidos seremos mais fortes"; ou dessas de 
Adje, chefe Bororo, " ... com todos nós conhecendo os pro
blemas de cada um, é que poderemos nos tornar fortes ... " 40 

E o dia a dia mostrou realmente que urna vida nasceu nesses 
povos índios durante essa reuniao. O povo Paresi, que vive 
disperso num ime~so chapadao, com.e~ou a se reunir celebra_n
do juntos festas tradicionais, promovidas pelos chefes e d1s
cutindo problemas comuns. Repetidas vezes utilizaram-se dos 
jornais para denunciar as invasóes de suas terras e até encami
nharam a FUNAI a alterac;ao dos limites dum território mais 
condizente com a sua cultura e as necessidades de um povo. 
Chegaram a instalar um posta de controle para a defes~ desse 
território na única estrada que passa pela reserva. Daniel Ma
tenho participou também da Assembléia de Chefes Indígenas 
do Cone Sul, que se reuniu em Sao Bernardino, Paraguai, cola
borando na vigorosa declarac;ao de direitos dos pavos índios, 
promulgada naquele encontro, enquanto outro chefe Haizuma
ré participou no Paraná de um encontro de Pastoral Indigenista 
promovido pelo CIMI, no qual participam também diversos 
líderes Kaingang. 

Os Bororo, por sua vez, levaram a sério a preocupac;ao de 
reunir mais o seu povo. Fizeram visitas aos seus irmaos de 
Rondonópolis e Paraíso. Estes últimos, que viviam humilhados 
pela cachac;a que bebiam no desespero de ver que todo o chao 
lhes tinha fugido debaixo dos pés, se reanimaram e levantaram 
acampamento, indo juntar-se ao grupo de Meruri onde estao 
hoje felizes e integrados na luta pela garantia de suas terras. 
Os Bororo enviaram documentos a FUNAI e a imprensa, de
nunciando os fazendeiros que nao retiravam o gado de suas 
terras. Mas, nao havendo eficiente reac;ao por parte da FUNAI, 
os Bororo come<;aram a comer o gado dos fazendeiros que se 
alimentava em suas terras. E desta forma conseguiram, como os 
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seus vizinhos Xavantes, "madurar a cabec;a do Governo", na 
expressao do Cacique Ju runa, Xavante. 41 Efetivamente, tanto no 
caso Xavante como no Bororo, as providencias para a retirada 
dos fazendeiros, para delimita<;ao das áreas estao senda toma
das pela FUNAI, nao pela ac;ao dos missionários, mas pela ac;ao 
dos índios, o que vem· ocorrendo também no caso lrantxe, que 
impediram a demarcac;ao da reserva porque a FUNAI estava de
limitando urna área que nao correspondia a aspira<;ao do povo. 
Outra conseqüencia foi a participac;ao .de índios em todos os 
Encontros dos Missionários promovido pelo CIMI e a eleic;ao de 
dois chefes para membros do Conselho (CIMI}. Para o dia 8 
a 14 de maio de 75, por influencia do CIMI., os Munduruku do 
Alto Tapajós convocaram urna 11 Assembléia de Chefes, na 
Missao Cururu. Desta vez chegaram chefes de 13 pavos dife
rentes. Os Povos: Galibi, Karipuna (AP}, Ti rió, Munduruku, e 
Kaxuiana (PA), Xerente (GO}, Tapirapé, Xavante, Bororo, Nan
bikuara, lrantxe, Kayabi e Apiaká (MT}. Desta vez os missioná
rios já nao marcaram obj-e.tivos comuns. Os índios tomaram a 
dire~ao dos trabalhos do primeiro ao último dia. Mais de 60 
chefes trabalharam durante urna semana na maior ordem e 
seriedade, discutindo como quem sente a responsabilidad.e de 
um pavo oprimido. "Vamo-nos unir" foi a palavra de or
dem neste encontro. Realmente foi um encontro de confrater
nizac;ao. Mais de 800 índios da· tribo Munduruku sustentaram e 
organizaram a assembléia com a Missao Cururu, para que to
dos se sentissem alegres. Dan<;as noturnas animavam a todos. 
Muitos jovens se convenceram a aprender a tocar a flauta e a 
dan~ar as danc;as tribais. E aos mais velhos brilharam os olhos 
vendo-se os mestres dos autenticas troncos das tradic;óes mais 
legítimas da tribo. Os Munduruku come~aram verdadeiramente 
a voltar aos seus valores desde aquele dia, como atestam os . . , . 
m1ss1onanos. 

No mes seguinte, Bororo, Xavante, Paresi, lrantxe discuti
ram de cabe~a erguida seus problemas básicos com o Presidente 
lsmarth, em Cuiabá, e numa vi sao de Brasil: "Estamos aqui 
para sentir os problemas das áreas indígenas em todo o Brasil 
e desejamos que a FUNAI alcance os objetivos que queremos. 
Pela História da coloniza~ao, vemos que 0 índio foi massa
crado. Anhanguera foi o maior assassino. A FUNAI e a Missao 
deviam ser for~a unida para o mesmo fim e nao para atrasar o 
progresso do índio." "Nós, índios, temo$ responsabilidade: se 
a~ac~n:1os urna fazenda é sob minha orientac;ao, nao sao os mis
s1onanos. Um passarinho defende o seu ninho; um animal sel
vagem defende a sua toca",42 assim falava Txibae· Ewororo, Bo-
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roro, e todos unidos exigiam respostas claras e nao evasivas das 
cúpulas da FUNAI. 

Pouco depois, os Bororo convocavam urna 111 Assembléia 
de Chefes na Aldeia do Boqueirao (Meruri) que se reuniu de 
2 a 4 de setembro de 75. Alguns missionários compareceram, 
mas expressamente convidados pelos índios. "Estas reunióes 
estao despertando os índios - dizia com muita razao Txibae 
Ewororo - no discurso de abertura. A esta Assembléia com
pareceu mais um representante de outro pavo: um Guarani, 
Nenito, de Dourados." As suas denúncias: "Caiouá e Guarani 
ali (sul do Mato Grosso) é tratado como gado que a gente pega 
e póe no campo", "madeira estao tirando", "família estao des
pejando na rua", "tem prisao para índio", "os índio tao lá 
igual urna sardinha, apertado, porque tudo cercado de arame", 
"dono ali foi jogado fora". 43 Estas e outras denúncias de Nenito~ 
despertaram nos chefes resoluc;óes espontaneas: "A gente pre
cisa conhecer o irmao que precisa mais", dizia um chefe Xa
vante. E juntos tomaram a resoluc;ao de conhecer mais a fundo 
a situac;ao dos povos indígenas dispersos. Enviaram imediata
mente um Xavante e um Bororo, para o sul do Mato Grosso1 
para reconhecer a situac;ao e, alarmados, o·s dois seguiram di
reto para Brasília, para fazer a denúncia ao Presidente da FUNAI. 
Semelhantemente dois Xavante e um Bororo foram enviados para 
o Sul do País a fim de tomar conhecimento da situac;ao dos Kain
gang e dos Guarani. 

A experiencia destes tres encontros, bem como outro en
contro similar realizado no Parque Nacional do Xingu, ao qual 
nos referimos acima, nos convenceram de duas coisas: 1) os 
povos indígenas estao despertando para a defesa dos seus di
reitos e estao recomec;ando a assumir, a acreditar na sua história 
e a crescer nos valores particulares que Deus neles semeou; 2) 
se este despertar nao for interrompido pela violencia e opres
sao, o Novo Mundo está em processo de ser descoberto. Os 
povos indígenas vao sobreviver e o mundo iníquo do branco, 
que infelicita a toda pessoa que nele entre, tem os seus dias 
contados. 
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O CIMI E A TERRA ·DOS INDIOS 

Depoiment~ d'e D. Tomás Ba1duíno, Rispo 
Diocesano de Goiás e Presidente do Consdho 
Indigenista Missionário - CIMI, a Comissao 
Parl"mentar de lnquérito destinada a investigar 
as atividades ligadlas ao sistema fundiário em 
todo o território nacional (CPI da terra). 

Brasília, 23 de marc;o de 1977 



' 

INTRODUQAO 

Ao encetarmos a honrosa tarefa de depor, perante esta CPI 
do Sistema Fundiário, sobre os problemas das terras indígenas, 
queíemos nos colocar, como missionários, na posic;ao da lgreja 
que se sente impelida ao servic;o de todos os homens, mas, de 
modo preferencial, dos oprimidos e marginalizados. 

Queremos nos situar, aqui, dentro desta missao evangeli
zadora que se realiza na libertac;ao total do homem. ·Assumi
mos, pois, nossa ac;ao missionária, como obra ao mesmo tempo 
de Evangelizac;ao e de promoc;ao humana, pois, como diz Paulo 
VI: "A lgreja nao admite circunscrever a sua ac;ao missionária 
apenas ao campo religioso, como se se desinteressasse dos pro
blemas temporais do homem" (Exortac;ao Apostólica Evangelii 
Nuntiandi, n.0 34) . 

Conforme o Concilio Vaticano 11, "Deus destinou a Terra, 
com tudo o que ela contém, para uso de todos os homens e 
povos, de tal modo que os bens criados devem bastar a todos, 
com eqüidade, sob a direc;ao da justic;a acompanhada pela ca
ridade" (Constituic;ao Pastoral Gaudium et Spes, n.0 69). 

Ao defendermos, pois, a terra dos índios, embora nos 
apoiemos imediatamente no texto da Lei 6001 e reivindique
mos sua aplicac;ao, ternos plena consciencia de estarmos plei
teando para eles um direito que nao é fruto de outorga gene
rosa dos nossos legisladores, mas sim algo inerente a sua con
dicao de Povo de homens e a sua dignidade de Filhos de Deus. 
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A HISTóRIA DAS TERRAS INDIGENAS 

"O índio americano é o dono milenar da terra; a terra é 
do índio. O índio é a própria terra. O índio é o dono da terra, 
com títulos de propriedade ou sem eles. " . 

Quisemos lembrar, no início de noss? ~epo1me~to nesta 
CPI urna das conclusoes do Parlamento 1nd10 Americano do 
Co~e Sul - que, em outubro de 1974, reuniu no Pa~aguai di
versos representantes de povos indígenas deste ~ont1nente -
para deixar bem claro, de início, que o CIMI. considera sua pre
senc;a, aqui, um mero e limitado substitutivo das vozes. q~e, de 
pleno direito, deveriam fazer-se ouvir Pº! est.a Com1ssao: as 
dos indígenas brasileiros - cuja convocac;ao, a1nda em .tempo, 
poderá elucidar, melhor do que qualquer outro depo1ment~, 
a trágica situac;ao em que se encontram ?s _cerca ~e ~80 mil 
remanescentes dos aproximadamente 3 milhoes de 1nd1os que 
habitavam o País a época do Descobrimento. 

Esperamos que esta CPI do Sistema Fundiário apure, com 
· rigor, isenc;ao e coragem, as causas da situac;ao em ~u.e se en

contram 10 milhoes de famílias de lavradores bras1le1ros sem 
terra, marginalizados por um " processo de desenvolvimento" 
que, justam:ente por excluí-los, nao merece esse nome. A . mar
gem da marginalidade dos lavradores, encontram-se hoje ~s 
povos indígenas, cuja problemática, embora merec;a ser anah
sada por urna CPI específica, tentaremos apresentar, no que 
se refere ao aspecto das terras. 

A espoliac;ao das terras indígenas ver:n <;>correndo, e~ toda 
a extensao das Américas, desde que aqu1 p1sou o conquistador 
europeu. É sobejamente conhecida - até p~r _ preconceituos~s 
filmes exibidos regularmente pela nossa telev1sao - o extermi
nio quase completo dos índios que habitavam a América do 
Norte, pelo simples fato de ousarem defender s~as terras, legado 
dos ancestrais que os invasores brancos quenam, a qualquer 
pre<;o, ocupar. Um olhar a História nos mostra que igu~I ou 
pior foi a sorte dos Incas, Maias e Astecas, senhor~s de bnlhan
te civiiizac;ao, destruída impiedosamente pela cobic;a dos espa· 
nhóis ali chegados. 

No Brasil, lembramos com tristeza o desaparecimento das 
Reduc;oes Guaraníticas que, entr·e os anos de 1610 e 1768, mos
traram um· modelo de sociedade verdadeiramente exemplar, 
onde, com a assistencia dos missionários jesuítas, os Povos Gua
ranis partilhavam, na justic;a e na igualdade, os frutos de urna 
terra comum (Tupambaé - terra de Deus) e de um trabalho 
organizado sem expJorac;ao de uns sobre os outros. Como to-
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dos sabemos, a displicencia das autoridades coloniais, que, ao 
redefinir as fronteiras do Sul do País, nao reconheceram as pos
ses e os domínios daqueles povos, foi a primeira responsável 
pelos posteriores massacres levados a efeito tanto por forc;as 
oficiais quanto por bandidos aventureiros, também conhecidos 
por "bandeirantes", que hoje os compendios escolares apre
sentam como heróis. 

A tao louvada expansao de nossos limites territoriais para 
além da linha do Tratado de Tordesilhas foi igualmente obtida 
a custa do sangue índio. O desaparecimento de dezenas de 
nac;oes indígenas foi o pre<;o da terra tomada ao lmpério es
panhol pelo avan<;o dos bandeirantes. 

Todos estes fatos - poderaó objetar os ilustres membros 
desta Comissao - pertencem ao p~ssado e, embora os lamen
temos, nada mais nos cabe fazer. Antes assim fosse!. . . Os 
erros do passado, senhores deputados, apenas a História os 
conta, e seus responsáveis, hoje desaparecidos, já nao podem 
ser · argüídos por eles. O . que nos parece inconcebível é que 
hoje - quando tao aguda é a questao do respeito aos direi
tos humanos; quando acusac;oes de genocídio, prontamente 
desmentidas, se levantam no Exterior contra as autoridades de 
nosso País, quando existem um Estatuto do fndio e um órgao 
oficial encarregado da assistencia as popula~oes tribais -, hoje 
esteja ressuscitando, com pleno apoio e incentivo financeiro do 
Governo, a figura do "bandeirante" na pessoa do latifundiário 
ou "paulista", usurpador das terras indígenas, para cujas ob
jetivos todos os meios sao válidos. 

O gravíssimo problema das terras dos índios nao pode ser 
solucionado enquanto. nao se repensar a política desenvolvi· 
mentista do Governo brasileiro, procurando situar corretamente 
as competencias e possibilidades do órgao oficial de assistencia 
ao índio. A FUNAI, como é sabido, encontra-se subordinada ao 
Ministério do Interior, que abriga também, entre outros órgaos, 
a SUDAM - Superintendencia de Desenvolvimento da Amazo
nia. Por diversas vezes o CIMI uniu sua voz a de antropólo
gos e indigenistas que propuseram a vincula<;ao da FUNAI di
retamente a Presidencia . da República, junto a qual o órgao 
encontraría a indispensável for<;a e autonomia, .hoje in,existente, 
que lhe permitiria contestar as freqüentíssimas investidas da 
SUDAM e de seus beneficiários - as empresas agropecuárias, 
mineradoras etc. contra as terras e a própria vida dos fndios. 

De nada adianta o presidente da FUNAI apregoar urna for
~a que realmente nao tem - como repetidas vezes vem fa-
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zendo. Ainda recentemente, num debate promovido pelo se
manário Opiniao (cuja divulgac;ao foi vetada pela Censura), o 
General lsmarth afirmava: "O Estatuto do f ndio deu a forc;a ne
cessária a FUNAI para efetivamente fazer a defesa da comuni
dade indígena em todos os aspectos. Esse Estatuto pode ter 
falhas, mas é urna arma poderosa nas maos da FUNAI, para 
fazer o que deve ser feito. A FUNAI nao precisa consultar nin
guém para cumprir a lei. Podemos tomar a iniciativa, e ternos 
poder de polícia para atuar. Ternos a forc;a na mao. É só nao 
nos omitirmos em relac;ao aos problemas ( ... ) Se a FUNAI pre
cisar, pode-se valer do Exército para resolver um problema ( ... ) 
A FUNAI tem tudo na mao. É só cumprir a lei. (. .. ) As ac;oes de 
despejo estao atingindo os grandes proprietários, que estao 
correndo (das áreas indígenas) do Sul do País." 

Como órgao ·subordinado a um Ministério encarregado da 
política desenvolvimentista, só resta a 'FUNAI reconhecer, pela 
boca de seu presidente, que "o que tem acorrido nessa Ama
zónia Legal 'é que ·a FUNAI tem recebido fatos consumados, sem 
prévia consulta, re talvez tenha faltado urna coordenac;ao entre 
todos os órgaos que operam na área" (palavras do General ls
math de Araújo Oliveira na Assembléia Legislativa do Mato 
Grosso, 2-10-75). Sua Excia. se refería, nessa ocasiao, aos gra
ves problemas que estavam ocorrendo entre comunidades in
dígenas da Amazonia, cujas terras tinham sido cortadas por es
tradas que !hes levaram doenc;as, prostituic;ao, alcoolismo, morte. 
Ainda nesse pronunciamento, o General lsmarth afirmava que, 
diante dessas ocorrencias, só restava a FUNAI "adaptar-se ao 
fato consumado para minimizar os efeitos decorrentes sobre as 
comunidades indígenas". 

É essa· passividade, senhores deputados, que nos preocupa. 
A Hist6ria, sempre, e a opiniao pública nácional e internacional, 
desde já, vao julgar implacavelmente a omissao e conivencia 
dos participantes do extermínio das populac;oes indígenas. · Ex
termínio que se inicia, em todos os casos, pelo roubo total ou 
p~rcial de suas terras, e deveria ser coibido pelo Governo, desde 
que ele se decida a dar autonomía indispensável a FUNAI. e que 
esta se proponha a destruir o monstro da burocracia que a 
subjuga. A luta pela sobrevivenda do índio é urna questao de 
dramática urgencia, que nao pode ficar atrelada a formalis
mos burocráticos de paquidérmicos grupos de trabalho que 
apenas produzem frios .e inconseqüentes relatórios, para de
sespero de muitos sertanistas que, na mata, junto as comuni
dades indígenas, sabem que o índio nao pode esperar ·OS. be-
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neplácitos de Brasília para conter os bulldozzers que já ron
cam na direc;ao da aldeia. Afirmar que a FUNAI cabe "estabe
lecer contatos pacíficos e explicar que a rodovia nao deverá 
prejudicá-los" 1 é ser conivente, é ser urna pe~a do mecanismo 
desumano que destrói o índio. 

AS TERRAS INDfGENAS, DENTRO DA POLfTICA 
DESENVOLVIMENTISTA 

No ·depoitnento que prestou dia 9 pp. a esta CPI~ o Pre
sidente da Ass-ociac;ao dos Empresários da Amazonia, Sr. Joao 
Carlos de Souza Meirelles, afir~ou, mais de urna vez, que a 
ocupac;ao da Amazonia pela empJesa privada deveria respeitar 
a defi~i~ao , da~ áreas de res'ery_a·s ~cológicas, parques nacioriais 
e reservas indígenas, e que, urna vez identificadas e. delimita
das e.ssas áreas, se aproveitariam, "POR EXCLUSÁO", ·outras 
áreas, que seriam destinadas a explorac;ao agrícola, pecuária e 
floresta!. Nao é preciso muito esforc;o de memória para ·se ver 
que, entre o asséptico depoimento do líder dos empresários e 
a trágica. realidade das tribos acossadas pelas agropecuárias e 
minerad,oras, associ~das da ·A. E. A., vai urna longa distancia, 
comparavel apenas aqueta que separa o descaso das autorida
des em rela~~o ao futuro do_s _índios, do interesse que o mesmo 
governo man1festa pela "ocupac;ao empresarial" da Amazonia. 

Efetivamente, qual a grande razao para a abertura das ro
dovias amazónicas? Em um momento de ufanismo desbragado, 
falou-se em que urna dessas estradas, a Transamazónica, desti
nava-se a conduzir "homens sem terra para urna terra sem ho
mens". 2 Constatamos hoje que. os párias nordesti nos nao ti
ve ram, .n~ malograda "colonizac;ao" da Amazonia, a mesma 
so~te que· os bois dos emp~esários do Sul e estrangeiros, que 
hoJe .. engordam nos pastos formados onde .deveriam estar as 
lavoura~ . dos "homens seni terra''. Pastos que, mu itas vezes, 
ocuparam, também, o chao · dos legítimos "homens da terra" 
indígenas que ali já habi"tavam desde tempos imemoriais ____:. 
como os Xavantes do Mato Grosso, expulsos da área que habi
tavam pelos proprietários da Agropecuária Suiá Missu, hoje 
vendida a multinacional Liquigás. 

c;o.mo explicar a invasao do Parque do Xingu pela Agro
pecuaria Santa Rosa, que penetrou pelo menos 24 quilómetros 
no limite leste dessa área? Como compreender a profanac;ao 
?esse mesmo Parque pela BR-080, em 1971, sem que parte da 
area desmembrada, ao Norte, permanecesse total~ente na posse 
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·dos índios, ou revertesse "a posse e domínio pleno da Uniao", 
como determina a Lei 6001 (Estatuto do f ndio). Ao invés disso, 
como se sabe, essa área foi ocupada por fazendas, que ~oderao 
entrar em conflito com os índios Txukarramae, que· nao con
cordaram em abandonar o seu território. 

Como justificar a entrega da terra dos Nankbikwára a v~
rias fazendas, no vale do Guaporé, Mato Grosso, pela . própna 
FUNAI, mediante a expedic;a0 de certidoes negativas da pre
senc;a de indios na áreal 
. Somente no vale do Guaporé, há urnas duas dezenas de 
fazendas instaladas: firmas com autorizac;oes fornecidas pela 
FUNAI: 

1 - · Leo Maniero - FUNAl/5.ª/2331 /70 
2 - . Agropecuária Uniao S.A. - FUNAl/5.ª/185/71 
3 - Agropecuária Guaporé-Galera S.A. - ·FUNAl/BSB/ 

686/71 
4 - Nhambikwara Ltda. - FUNAl/BSB/160/71 
5 - Kanaxue Agropecuária - FUNAl/5.ª/219~/70 
6 - Agropecuária Tapicuru S. A. - FUNAl/BSB/319/71 
7 - · Agr,orio - Agropecuária do Rio S.A. - FUNAI/ 

5.ª/2072/70 
8 - Cerro Azul - FUNAl/5.ª/0719/71 
g ---: Cia. Guaporé Agropecuária-Bonguapé FUNAI 

BSB/3193/71 
1 o - Bagua S . A. - Agropecuária da Bacia do Guaporé 

- FUNAl/5.ª/2072/70 
11 - Agropecuária Cabixi - FUNAl/5.ª/2518/i-O 
12 - Galera S.A. - Agropecuária Comércio e lndústria 

- FUNAl/BSB/2556/70 .. 
13 - Edmundo José Rodrigues - FUNAl/5ª./597 /71 
14 - Sape Agropecuária S.A. - Funai Gab/395/69 
15 - Agropecuária Vale do Guaporé - FUNAl/Gab/ 

406/69 

Obs.: Novas fazendas vem-se instalando na mesma área 
após essas autorizac;oes. 

. Hoje os Nanbikwára que sobreviveram as mudanc;as com
pulsórias efetuadas pela FUNAI perambulam, famintos, pelas fa
zendas e estradas localizadas em suas próprias terras. 
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Melhor sorte nao tiveram os Suruí de Rondonia, que, pela 
demora em se definirem as suas terras, sofreram drástica re-t 
du<;ao populacional: de 4.000, aproximadamente, existentes em 
1969, restam hoje, quando muito, 250. Eles iam ser transferi
dos para o Parque do Aripuana, onde ficariam com os Cinta 
Larga, Zoró e Cabe~a Seca. 8 Este Parque, porém, apesar de 
demarcado pela FUNAI, está quase todo loteado para particula
res, conforme mapa cadastral do Município de Aripuana. 

Outras invasoes em Mato Grosso: os Xavante da aldeia 
dos Areoes tem dentro de sua área urna fazenda; os de Pi
mentel Barbosa for~m enganados pelos fazendeiros vizinhos 
que, com alguns presentes, levaram-nos a aceitar urna demar
ca<;ao lesiva aos mesmos. 

Os Bororo também tem problemas. Embora os de Meruri, 
no município de General Carneiro, tenham conseguido urna 
marca<;ao satisfatória, pagando, para isso, com as vidas de um 
mi.ssionário e um índio, o mesmo nao ocorreu com os da Co
lonia Teresa Cristina, em ~ Rondonópolis. Esse grupo, que teve 
o primeiro mapa de sua área desenhado por Rondon, viu re_'. 
duzirem-se para 26 mil os 65 mil hectares da reserva, que aca
bou sendo demarcada com urna fazenda encrustada dentro, 
ocupando as melhores terras. Essa fazenda, localizada bem no 
centro da área, pertence a José de Figueiredo Ferrai, membro 
de conhecida familia paulista. · 

Estas anomalias e outras nos deixam ainda vári~s pergun
tas: 

Como nao se impacientar diante dos sucessivos adiamen~ 
tos na demarcac;ao da terra dos Tapirapé, no município de· Lu
ciara, MT, que fo·i em grande parte ocupada pelas agropecuá~ 
rias Tapiraguaia, Codeara (Grupo BCN) e Porto Velho (Ferti..; 
1 izantes IAP), todas tres associadas da A. E. A. - como, aliás, 
outras empresas invasoras, citadas atrás· e adiante? Se os se
nhores deputados quiserem ver as provas da invasao, acober
tada inicialmente pelo ex-governador do Mato Grosso, Ponce 
de Arruda, é só pedir aos danos da Tapiraguaia, sediada em 
Sao Paulo, que lhes mostrem seus documentos de proprie
dade. Eles comprovarao que aquela área foi praticamente doada, 
em 1959, pelo referido governador a um cidadao · que, · em 
1961, vendeu-a aos atuais proprietários da fazenáa. Ouc;am 
também as lrmazinhas de Jesus, dedicadas Missionárias que, ao 
chegar aos Tapirapé, em 1952, já encdntraram naquele loca·1 
a aldeia dos índios, que tinham, como local de cac;a e lavoura; 
urna área hoje parcialmente cercada de arame pelas . tres .refe-: 

217 



ridas fazendas, que dela fizeram seus pastos e "reservas flo
restais".' 

Como nao se revoltar com o sistema de semi-escravidáo a 
que estao sujeitas, nos seringais do Alto Purus, laco e Alto En
vira, no Acre, as tribos Kulina, Kaxinaua, Manxineri ' e outras? 
Suas terras foram tomadas pela Fazenda Califórnia (do Grupo 
Atala Copersucar), Companhia de Desenvolvimento Novo Oeste 
(do Grupo Atlantica-BoaVista), Fazenda Sobral, Fazenda Petró
polis etc. e hoje eles se encontram como empregados naquela 
que seria sua propriedade, recebendo de seus esbulhadores, 
muitas vezes, urna garrafa de pinga como pagaménto de dia 
de· trabalho. 5 . . 

Como acreditar que, em Roraima, onde ainda . hoje os indí
genas representam pelo menos um terc;o da populac;áo do terri
tório, nao haja sequer urna única área efetivamente demarcada e 
respeitada? Como acreditar, aintja, que as "compuls6es violentas 
por parte dos fazendeiros'' contra os índios, de que falou o Ge
neral lsmath em seu depoimento, dia 17 pp., sejam acobertadas 
e estimuladas pelo Delegado Regional da FUNAI de Boa Vista, 
Sr. José Carlos Alves, como der:iunciaram diversos líderes das 
tribos Makuxi, Wapixana e Taurepang, presentes a Assembléia 
de Tuxauas, no rio S~rumu, em janeiro pp. - assembléia que 
a FUNAI, arbitrariamente, disolveu, talvez por nao querer ouvir 
a voz acusadora dos índios? 6 

Como entender que os índios Yanomani, do mesmo Terri
tório, ainda nao tenham hoje, sequer, sua área definida, quan
do propostas para a criac;áo da Reserva foram encaminhadas a 
Brasília por missionários e funcionários da FUNAI, sucessiva
mente em 1968, 1969, abril de 1974 e outubro do mesmo 
anos? 1 

PEQUENOS LAVRADORES E GRANDES FAZENDEIROS 

Esta Comissáo certamente percebeu que, até agora, nos 
referimos quase que exclusivamente a invasáo das terras indí
genas por parte das grandes empresas latifundiárias, sejam elas 
agropecuárias, mineradoras ou colonizadoras. Ninguém Ignora, 
certamente, os conflitos - alguns até bastante recentes - em 
que se defrontaram índios e pequenos lavradores, sobretudo 
posseiros. Também é de conhecimento geral que, em outras 
áreas indígenas, invadidas por posseiros e outros intrusos me
nores, o conflito está latente, podendo estourar a qualquer 
momento. O depoimento do General lsmarth a esta CPI faz 
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referencia a muitas dessas invasoes (aliás, o presidente da FU.NAI 
sempre se refere a posseiros e intrusos e, com parcimónia, 
a fazendeiros, sem esclarecer que, sobretudo na Amazonia, 
quas~ !odos esses '.'fazendeir<?,s" sao, na verdade, prósperos in
dustria1s e banque1ro~ - do Sul do País ou estrangeiros -
que se esc.ondem atras de urna S. A. e que, freqüentes vezes, 
sequer se 1nteressam por tomar conhecimento e coibir a·s in
fra~6es. trabalhistas, as grilagens, a ac;ao dos jagunc;os e outras 
arbitrariedades que se cometem na implanta<;áo ·e desenvolvi
mento de suas fazendas). 8 

Um exemplo apenas: o poderoso grupo ltamarati, dono das 
Fazendas Agroana, Pecuama, Guanabara Bandeiran.te 67 Buriti . , , ' 
Apemague - todas em Mato Grosso, instalou-se numa área de 
aproximadamente 300 mil . hectares, entre os ríos Juruena e Pa
pagaio, invadindo urna dezena. de glebas com titulos definitivos 
e também urna parte da Reserva Pareci decretada ' em 1968. 
Qval o título aparente que o · grupo ltamarati apresentou para 
se ·so~repor aos títulos _rea.is e válidos? Simplesmente a compra 
dos d1re1tos de ocupac;ao de urna parte daquela área, ao serin
galista Propício Loureiro. O CIMl denunciou este "negócio", 
em 197 4, ao correspondente de O Estado de Sao Paulo em 
Cuiabá, mas a matéria foi ..;__ quem sabe, por qu·ais intere~ses? 
- v~tada pela Censura oficial a que, na ocasiao,i estava sujeito 
esse JO-rnal. · . 

Como dizíamos, nao ignoramos as invas6es de áreas indí
genas por posseiros e outros pequenos lavradores. f: preciso 
atentar, porém, para o fato de que, na maior 'parte dos casos· . . . , 
os posse1ros. que hoje sao in,va~ores de terras dos índios já 
~oram, anteno.rmente, eles proprios, invadidos e ~xpulsos ·das 
areas que cult1vavam, por ·grupos poderosos de grileiros e pre
postos dos grandes latifundiários. Como dissemos no documen~ 
to em que o CIMI se manifestou sobre o assassinato -do Padre 
Rodolfo Lunkenbein, missionário entre ós índios Bororo do 
Mato Grosso, em julho do ano passado: 

" ... As mesmas empresas capitalistas que invadem as terras dos 
fndios estao igualmente expulsando posseiros e pequénos lavradores. 
Por esse motivo, algumas vezes, posseiros e trabalhadores rurais, 
~sb~lhados de, s~u meio de trabalho, sao compelidos a ocupar áreas 
1~d1genas. i: facil perceber,_ todav¡a, que, por trás de eventuais agres
s~es de p~q,uen.os lav~ad?res contra as, á~eas indígenas, estao a agres
s~o do la~1fu!1d10 capitalista que, em ultima análise, é o responsável 
~1reto e md1reto pelo esbulho da terra 'dos índios. Aliás - con
tinua o documento - quer~mos denunciar a cortina de fumac;a que 
a ~UNAI e alguns setores ligados aos grandes proprietários de terra 
estao lan~ando sobre a opiniao pública, mostrando- toda invasao de 
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área indígena como obra de posseiros. Na verdade, os choques entre 
possei ros e índios sao relativamente pequenos. Os maiores proble
mas, muitas vezes promovidos ou, pelo menos, acobertados por ór
gaos do Governo sao causados pela invasao das terras indígenas pe
las grandes companhias pecuárias, madeireiras e mineradoras, nacio
nais e multinacionais . " t 

Em seu depoimento a esta CPI., o General lsmarth afirmou 
que as sérias deficiencias da infra-estrutura da FUNAI na Ama
zonia foram "fruto de urna política adotada" (pelo órgao até 
1976) "de dar prioridade as comunidades do Sul do País''. Mais 
adiante, Sua Excelencia enumerou, detalhadamente, o número 
de arrendatários e invasores das áreas indígenas do Sul. Nao 
nos agradaria concluir que a "prioridade" da FUNAI tenha se li
mitado ao cadastramento dessas irregularidades - que, de 
resto, já tinham sido objeto de urna CPI na Assembléia Legis
lativa do Rio Grande do Sul, em 1968. Mas, de fato, o que se 
observa é urna total descren<;a dos índios Kaingang, Guarani e 
Xokleng, de voltarem a recuperar suas terras. Privados delas, nao 

i sao poucos os índios que se empregam como bóias-frias, sobre
tudo no Paraná e em Sao Paulo, "integrando-se" ao mais mise
rável e explorado contingente de trabalhadores do País. 

Como já aludimos ao falar das invasoes na Amazonia, tam
bém no Sul é significativa a presen~a de grandes empresas 
ocupando a terra e dilapidando o patrimonio indígena. No P. l. 
lbirama, em Santa Catarina, a firma Marchetti explora madeira
de-lei, sassafrás e palmito da terra dos índios Xokleng. No P. l. 
Mangueirinha, PR, onde vivem 300 Kaingang e Guarani, a grila
gem promovida pelo governo de Moysés Lupion, em 1949, to
mou 8. 976 hectares dos índios, deixando-lhes apenas 8.804 ha. 
A parte grilada, onde existiam 170 mil pinheiros, foi vendida 
pelo governo estadual do Paraná a Companhia ·forte e Cury, 
que a revendeu ao Grupo Slaviero, atual "proprietário". 1º Se·
gundo depoimento do presidente da FUNAI a esta CPI, o P. In
dígena Mangueirinha nao apresenta ir.vasoes . Será um fantas
ma esse grupo Slaviero, que ocupa mais da metade da área 
indígena? 

A firma Marochi invadiu o P. l. Rio das Cobras, no municí
pio de Laranjeiras do Sul, PR, onde também explora os pinhei
rais . 11 Em Nonoai, RS, a firma Hermínio Tissiani & Cia. Ltda. 
apossou-se fraudulentamente de 20 km2 da área indígena e trans
feri u o título para o atual "proprietário", Artur Dal' Astro. 1 2 

Essas e outras empresas, além de ocuparem a terra indíge
na, dilapidam-na, carreando para fora urna incrível quantidade 
de pinheiros, que representam significativa parcela do patrimo-
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nio indígena, nos termos no Artigo 22, caput, do Estatuto do 
f ndio: "Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das 
terras que habitam e o dil'CUto ao usufruto exclusivo das rique
zas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes." 

Ora, o mais espa.ntoso é que a própria FUNAI, tutora dos 
índios brasileiros, tem-se mostrado, por meio do DGPI - De
partament~ Geral do Pat~imonio, Indígena - a maior explora
dora das nqu~zas ~atura1s .das areas do Sul. Vejam, senhores 
deputados, ?s 1orna1s dos d1~s 24 e seguintes, de fevereiro, que 
relatam a v1nda, a esta Capital, dos caciques das tribos Kain
gang e Guara~i do já referido Posto Indígena de Mangueiri
nha, no Parana, para protestar contra as atividades da serraria 
do DGPI naquela área. 13 O próprio General lsmarth reconhe
ceu a evidencia das denúncias, e o IBDF fechou a serraria da 
FUNAI, lavr~~do u~ a~to, d.e infra~ao de quatro itens. o caso . 
de Mangu~1nnha na<? e un1co. Os Kaingang do p. l. Xapecó, 
em . . X~nxere, SC, estao ~endo também espoliados de seus pi
nhe1ra1s por outra serrana~do DGPI, com capacidade para ser
rar até 3. 000 dúzias de tábuas por mes. u. 

No final do ano passado, esses Kaingang escreveram a sede 
da FUNAI, nesta Capital, pedindo, mais urna vez, que lhes fos
se perm~tido utilizar os pinheiros de sua própria área, para a 
constru~ao de um galpao para· armazenagem das colheitas. En
quanto isso, na serraria do DGPI, milhares de cnrzeiros de tábuas 
sao comercializados diariamente, sem que os índios perceba~ 
qualquer parte dos lucros do seu órgao de l!Ssisten.cia. Em No.:. 
noai, RS, os Kaingang veem igualmente desaparecerem seus pi
nheiros, que sao vendidos, em toras, pela mesma FUNAI. 

Muito embora a posse e usufruto exclusivo das terras que 
habitam as popula~oes indígenas lhes sao garantidos pelo Art. 
22 da Lei n.0 6001, de 19 de dezembro de 1973, contudo a 
FUNAI possui dentro de sua própria estrutura o Departamento 
e.era! do Patrimonio l.ndígena - DGPI -, que vem ·sugando e 
dtlap1dando esse mesmo patrimonio. Tais sao os desmandos 
do DGPI que o antropólogo George Cerqueira Zarur, ex-diretor 
do Departamento Geral do Planejamento Comunitário da 
FU~AI, nao duvidou chamá-lo de "o monstro", no Simpósio 
realizado em Salvador, fevereiro de 1976. 

Dado que, por motivos óbvios, os funcionários do DGPI e .. ' ' 
co~sequentemente, de toda a FUNAI, n&o possam prestar de-
Pº'?1entos capazes de revelar todos os desmandos sobre terras 
1nd.1genas, esta CPI da Terra, em boa hora constituída, sentir
se-1a frustrada em seu objetivo e nao resistiria a crítica da opi-
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niao pública, caso nao tivesse a possibilidade de. p~squisar de~
:tro da própria FUNAI o problema das ter~as 1nd1gena~. Sena 
preciso ver o jogo de interesses e pressoes ,~e o: órgao ve'!1 
sofrendo nao obstante afirmac;oes em contrano de seu presa-, -
dente, a ponto de estar a servic;o de outros ~nteresse~ ':lue nao 
os dos índios, que constituem sua única razao de ex1st1~. 

A marginalizac;ao que o índio sofre dentro de su~ própria 
terra invadida e espoliada compele-o, como já dissemos, a pro
curar outros meios de sobrevivencia ("sobrevivencia" é o ter
mo exato). Assim é que encontramos, no subúr~io d~ ~arragem, 
na zona rural da Capital paulista, 15 famílias de Guarani, quase 
todas procedentes de Mangueirinha, as quais co_mprir.ni~as em 
tres alqueires de terra emprestada por um particular nao: en-;
contram outra .alternativa senao a mendicancia em que podem 
ser encont.radas, com bastante freqüencia, nas ruas de Sao -Paulo. 

Essa ou piór situac;ao é a em que se encontram -os ·poucos 
sobreviventes das tribos de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco 
e Paraíba. Em Minas Gerais, concretamente, os Maxakali estao, 
no momento, empenhados numa luta desigual pela sua terra, 
ameac;ada por fazendeiros. Essa dramática realidade j~ foi re
ferida pelo Presidente da FU.NAI, no depoimento do dia 17 pp. 
Gestaríamos apenas de ressaltar que essas tribos sao o triste 
exemplo do que poderá vir a ocorrer com ~utros grupos .indí
genas, hoje acossados pelos grandes fazende1ros e'. outros inva
sores. Aliás, é o que já está acontecendo com um · grupo da 
quase extinta tribo Tupiniquim, no Espírito Santo .(~o qual o 
General lsmarth nao se referiu - embora, no início 'de seu 
depoimento, nao tenha ar~ola~o ~sse estado entre aqueles ~u.e 
nao contam com populac;oes 1nd1genas). As terras 9os ~up1n1-
quim estao hoje ocupadas pelos empreendimentos de r~flores~ 
tamento e celulose do poderoso grupo Aracruz - .que, . diga-se 
de passagem, é também responsável pela expul~ao viol.enta d~ 
numerosos posseiros. 

DEMARCA<;ÁO URGENTE, CONDl<;ÁO PARA SE DETER 
1
A . 

VIOLf:NCIA E O EXTERMfNIO . .· ... 

O Estatuto do (ndio, em seu art. 65, determina que· "o po
der executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcac;ao das 
terras indígenas ainda nao demarcadas". Mas, segundo o pre
sidente da FUNAI, em seu depoimento a esta CPI, "é evio~nte 
que nao vamos conseguir cumprir o prazo previsto. na lei n.0 

6001 /73" ... P~rguntamos: quais as razoes para urna tao cate-
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górica certeza do descumprimento da Lei, na boca de quem 
está aí para faze-la cumprir? · 

O depoimento do General lsmarth contém algumas pos
síveis justificativas: desde a incongruencia entre limites fixados 
há muitos anos e a realidade encontrada no momento da de~ 
marcac;ao, ou a localiia~ao de grupos fora das divisas decreta
das, até a parcimónia dos recursos financeiros colocados a dis..: 
posic;ao da FUNAI para essa· tarefa. Segundo o General lsmarth~ 
"entre 1972 e 1976, a ·fUNAI demarcou 4. 627 km de pe'rím:etro 
de áreas indígenas", dispondo, para .isso, dos seguintes. recur
sos: 1972: Cr$ 600 mil; 1973, Cr$ 800 mil; 1974, Cr$ 2.800 mil; 
1975, 13.900 mil; 1976, 10.000 mil. "Para 1977", continua Sua 
Excel'encia, "contaremos com Cr$ 12 milhoes e pretendemos 
demarcar, em números redondos, 3 .. 000 km." A simples leitura 
destas cifras nos traz, inevitavelme~te, urna interrogac;ao: Por 
que, nos anos anteriores, dispohdo de mais fartos recursos, a 
FUNAI. demarcou proporcionalmente muito men~s do que se 
pr_opoe ~ fazer, em 1977? · Castou-se inutilmente o dinheiro pú-:
blico, ate 1976? Ou se pretende, .em 1977, acenar novamente 
com metas ilusórias, cujo descumprimento aument'ará ainda 
mais a frustrac;ao e desesperanc;a das comunidades indígenas, 
v ítimas do impla~ável avan~o dos latifundiários invasores? 

·Nao nos parece elevada a .soma de Cr$ 12 milhoes para a 
demarcac;ao de áreas indígenas, em 1977, sobretudo se a com
pararmos, por exemplo, com os Cr$ 140 milhoes que a multi:.. 
nacional Volkswagen receberá, até 1982, de incentivos fiscais 
,do Governo, isto é, dinheiro de impostas que deveria reverter 
em benefício <lo povo e que vai ser empregado para d~rrubar 
~ q~e.in:1ar 70 mil ~~c~ares de mata . para formac;ao de pastagens 
.art1f1c1a1s, no mun1c1p10 de Santana do Araguaia, Pará . 1 s . 

Para a desesperadora questao da sobrevivencia do índio, de
finitivamente condicionada a demarcacao de suas terras o mo-. ' 
-delo desenvolvimentista do Governo nao oferece, porém, mais 
do que Cr$ 12 milhoes, em 1977. 

Será isso, porém, que determina os sucessivos descumpri
mentos dos programas demarcató'rios da FUNAI? Ou, privilegia
das, com,o s~o co~ .os incentivos fiscais, nao estarao as· grandes 
empresas lat1fund1anas bastante fortes e seguras para, por diver
sas formas, pressionar o órgao oficial de prote~ao ao índio, para • 
q~e vá protelando inadiáveis demarca~oes? Por· que nao se eli
mina a burocracia demarcatória com a mesma presteza com que 
o G~~neral lsmarth de Araújo Oliveira dispensou o decreto do 
Presidente da República, exigido pelo Artigo 20· da Lei 6001, 
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quando -se tratou de remover de seu habitat a tribo dos Kren
akarore, -0s tristemente famosos "índio.s gigantes"?, 

lnfelizm~n~e, senhores deputados, somos for~ados a con
cluir qu:e o órgao oficial de assistencia ao índio só se dispoe a 
trabalha.r quando a opiniao pública toma conhecimento de sua 
omissao e/ ou conivencia face a des mandos observados em 
áreas indígenas, ou quando pressionados pelo próprio índio. 
Essa é a única explicac;ao para o súbito interesse pelas tribos 
de Roraima e do Acre, áreas que, segundo o General lsmarth, 
merecerao prioridade da FUNAI, este ano. No Acre, antes dos 
levantamentos efetuados pelo CIMI, em novembro de 1975 e 
janeiro, abril, maio e junho de 1976 - cujos relatórios entre
gues a FUNAI comprovaram a completa espoliac;ao das terras 
dos índios naquele Estado 16 - nao existia nenhum Posto Indí
gena e a FUNAI era a grande ausente. E, em Roraima, as quei
xas dos Tuxaua r~unidos em Surumu, em janei.ro último, em 
Assernbléia que a FUNAI resolveu dissolver, parecem ter atraído 
a atenc;ao da Presidencia do órgao, que agora promete deslocar 

• para aquele Território tres Grupos de Trabalho. · , 
Essa tentativa de pensar feridas supuradas - ao invés de 

pr.evenir as infecciosas invasoes das terras indígenas - nos 
parece extremamente inconseqüente. A demarcac;ao da Reser
va de Meruri custou as vidas do Bororo Simao Cristino, do mis
sionárió salesiano Rodolfo Lunkenbein, membro do CIMI, e 
de um dos participantes do ataque a aldeia, dia 15 de julho de 
1976. De certa forma, esses trágicos acontecimentos podem 
ser também creditados a burocracia da FUNAI, que, desde 1974, 
vinha sendo alertada constantemente por índios e missionários 
sobre a gravidade da situac;ao. 11 · 

Também os Guajajara, no Maranhao, Suruí, em Rondónia, 
e muitos outros, estao empapando com o próprio sangue a 
terra que ainda nao sabem se verao demarcada. Será tao difí
ci I, assim, compreender que a rápida e corajosa demarcac;ao 
das áreas indígenas bloquearia, no nascedouro, essa espiral de 
violencia? 

CONCLUSA O 

Senhores Membros desta Comissao Parlamentar de lnqué
rito. 

Ao atendermos a convocac;ao para este depoimento, nao 
tivemos outro propósito que o de oferecer a contribuic;ao dos 
missionários que atuam junto aos índios, para a sobrevivencia, 
com dignidade, dos povos indígenas. .. 
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Evangelizar é promover a libertac;ao de todas as condic;oes 
opressiyas e revelar a vida nova de Jesus Cristo Ressuscitado. 
Por issó, o trabalho do CIMI. e de todas as Missoes só poderá 
realizar-se garantindo ªº índio o- seu legítimo direito . a terra, 
condic;ao essencial de sua sobrevivencia e seu desenvolvimento 
integral. · 

r: necessário, senhores Deputados, que no Congresso Fe
d~ral os pov~s indígenas do Brasil 1encontrem aqueles que se 
d1sponham, d1uturnamente, a defender-lhes os direitos~ 

Conscientes de seus próprios desacertos e limita~oes, os 
missionários do Brasil, aqui representados pelo CIMI, oferecem 
esta sua · cofaborac;ao, que nada mais significa que a indispen
sável coerencia com a linha de a~ao definida na Prim'eira As
sembléia de Pastoral Indigenista, realizada em junho de 1975 
em Goiania: · ' 

· "Apoiar decidida e eficazmente, em todos os níveis,. o direito 
. que tem os povos indígenas de recuperar e garantir o dqmínio de 

sua . terra, nos termos do .. Ar.t. 11 da Convenc;ao 107 da OIT, . urna 
vez que eles sao os proprietários originários e parte .integrante da 
"!lesma terra. Terra apta e sµficiente para um crescimento demográ
fico adequado a sua realidade ecológica e sócio-economica/' 

Muito obrigado. 

Brasília, 23 de mar~o de 1977 

·D. Tomás Balduino 
Presidente do CIMI 
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· Padr;e Joao Batista Saffirio. Missao Catrimani, 15 . 04. 74. 

8 Pastora; da Yerra: Posse e Conflitos. Colec;ao " Estudos da CNBB-CE~~ 
volume 13. Edic;óes Paulinas. Sao Paulo, 1977. . . 

9 Declarac;ao do CIMI. In Boletim do CIMI n.0 30, julho de 76; pp. 31-34 . 

10 a . 

. b. ' 

. 
Situatao dos fndios do Sul do Brasil (Relatório ao CIMI). Porto 
Alegre, 12 a 22. 02 . 75; · 
Recorte·s de Diário do Paraná e O Estado do Paraná, 16 de marte 
de 1977. 
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12 Cópias de ofícios e rádios dos ex-Chefes do Posto Indígena de Nonoai, 

RS, Waldemar Justino da Rosa e Victor Moreira Knewitz (1968-1969) . 

13 a. O Estado de Sao Paulo, 24 .02._77, p. 15: " (ndios pretendem impe
dir FUNAI de cortar pinheiros"; 

b. O G,lobo, 25 . 02. 77, p. 7: " FUNAI apura denúncia de índios 
Paraná"; 

e. Jornal do Brasil, 26 . 02 . 77, p. 20: " FUNAI confirma denúncia de 
irregularidades no Posto Indígena de Mangueirinhas" ; 

d . O Globo, 27. 02. 77, p. 6: " IBDF fecha serraria da FUNAI em área 
indígena" . 

14 Boletim do CIMI n.0 34. 

15 livro citado na nota n.0 10, p. 174. 

16 Ver nota n.0 7. 

17 a . Boletim do CIMI, citado na nota n.0 9; 
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b. . D iversos documentos de Meruri: cartas e relatórios do falecido Pe • 
. ~pdol.fo Lunkenbein e telegramas dos chefes Eugénio e Lourenc;o 
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história deste povo, cujas raízes devem 
ser respeitadas e preservadas. 

O POVO CONDENADO é o retrato 
de um drama sem paralelo em . nossa 
história, · onde a opressao e a morte 
constantes nao conseguiram sepultar a 
dignidade e a coragem de um povo. 

· ·· ~ também o desmascaramento de cer
tos mitos de nossa história, como os 
bandeirantes, que aparecem aqui sem 
a auréola da historiografia oficial, mas 
como verdadeiros genocidas, cruéis e 
mercenários. ~ ainda a redescoberta, em 
sua verdadeira dimensao, de figuras ex
traordinárias de nossa história, como 
Sepé Tiaraju, hoje lendário nos cam
pos rio-grandenses. 

Eliezer Pacheco é o autor de CO
LONIZA<;AO E RACISMO, editado em 
convenio FIDENE/ EDITORA ARTENOVA, 
e com O POVO CONDENADO traz 
urna contribui~ao a histor:cgrafia bra
sileira que se tornará leitura obrigató
ria a todos o~ que estudam ou se inte
ressam pela história de nosso povo. 

\ 

ALVARO PACHECO - Editor 
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