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Ogueropochy pa katuI jeguakáva jeayu porângue i reko,
ogueropochy pa katul jachukáva jeayu porângue i reko:
guIrami ojekuéri rami ey,
ndoreropy yvatéi ramo,
ndoreywyra kuatiái,
kuatia arandu ndoroikuaái ramo,
ore kuruchu i ey ramo, je.

Nde ree meme rojerovia roãmy,
fTamandu Ru Ete Tenondegua!

Ojekuéry rami tamora'efiande rerekóramo,
kova'e nde ere va'ekue y,
Ore Ru Tamandu Ete Tenondegua!

A'e rami ramo jepe,
jeguakáva oñembo'e porã i va'e,
jachuakáva o?iembo'e porA i va'e,
oecha ramo jepe,
oendu ramo jepe oguere katu ey va'erâ,
ndo guero katu pyry eyi jewy,
ojapychaka mbaraete porâ ty va'e opy roka rupi,
oguerojere tatachina reko achy,
oupi ndéwy ijyvára jerojy rupa
opa marangua mbytépy,

Ywypo amboae i kuéry oguerovaé i jepi
u'ichi reko achy,
avachi vai kue i roupi i a-gua,
A'e raminguáre jepe,
u'ichi reko achy,
avachi vai kue i.
mba'eve ko nde ywy reko achy áry roechávare,
mba'eve ko nde ywy reko achy áry roechávare,
kova'e re raga ri ty ra'e
nde egui ore resarái kyry i va'e era y ko.

Kova'e fiemoingo ey aguáre jewy jewy romoangeko,
1amandu Ru Ete tenondegua!
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Cãntico Guarani entoado na Casa de Reza

Jurua kuéry iopota ri teima ojekuéry flembo'épy
año aflo fla embo'e.
Oguerojeapo ey agure romoangeko,
IJamandu Ru Ete Tenondegua!
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A'e kuéry, oipuru ore ayvu ete i va'e
orembotawychewy,

•	 a'e wy aipo e'i Ie egy Mbyte i, je,
•	 a'eJe'eRarOa.

•
.	 A'e rami ramo, jurua kuéry ojeawy 1 ramO jepe,

aendu vei pa i va'e.
•	 A'e rami ramo ae, mbaraete ye reko
•	 mba'e e'iuka no eterei

•	 1ande Ru Tenonde kuéry.

A'e rami ramo ma, ne amba poata rei katu ey re
•	 rojaeo ñendu jewy va'erA.
•	 Nde ree meme rojerovia ro'âmy,

•	 nde guero chapukái,
Namandu Ru Ete Tenondegua!w
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Cântico Guarani entoado na Casa de Reza - Traduçao
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Os estrangeiros, enganosamente, desejam
que nossas rezas sejam como suas rezas.
Para que nio facam isso é que the rogo,
Pai Iamandu Verdadeiro, o Primeiro!

Eles nAo gostam nada da vida que levam
os bem-arnados e bons jeguakávas,
eles nAo gostam nada da vida que levam
as bem-amadas e boas jachukávas:
essa vida é outra vida,
nós nAo temos altas casas,
não temos livros,
nem sabemos ler seus papéis sábios,
nAo rezamos para os santos flihos de seus deuses
e não temos também suas cruzinhas,

So confiamos em ti em nossas consciências,
Pai amandu Verdadeiro, o Primeiro!

E mesmo que desejem que sejamos como eles,
tu nunca dispuseste nada a esse respeito,
Pai Namandu Verdadeiro, o Primeiro!

E seas coisas estAo dessejeito,
os jeguakávas que rezam muito bern,
as jachuakávas querezam muito bern,
se eles vêem
e ouvem coisas que sO os entristecem,
nern assim ficam tristes,
e envolvem as casas dos que ouvern palavras sagradas
corn a neblina imperfeita que levarn,
e elevam ate ti o leito em que desce a divindade
em meio a todo o mal que existe.

Os estrangeiros trazem sempre
farinha ruim
e mitho estragado para comermos,
Mas nada, nada disso,
nern a farinha ruim,
nern o milho estragado,
nem nada do que vemos em tua morada terrestre,
nem nada do que ouvimos em tua morada terrestre,
nos farão esquc.er urn instante de ti.

•1



Para que isso nâo aconteça é que sempre te imploro,
1amandu Pai Verdadeiro, o Primeiro!

Eles usam nossas palavras sagradas
porque querem nos enganar,
e falam que a medula da palavra-alma
e o anjo da guarda

Ento, embora os cristAos se enganem,
escuto-os sem Ihes dar importância,
Assim., para meu fortalecirnento espiritual,
nossos Primeiros Pais
me farão dizer muitas e muitas palavras.

Por tudo isso é que te faremos ouvir
de novo nossas süplicas
em tua morada inacessIvel.
Em ti confiamos em nossas consciências,
em loas te louvamos,
Namandu Pai Verdadeiro, o Primeiro!

Traduçao: L. Miranda e J. V. Baptista

Os Guarani almejam, no tocante a sua vida espiritual, serem "Homens-Deuses". Assim, a
correçäo do caráter, é urn aspecto marcadamente desenvolvido pela cultura Guarani, por
meio da educacäo entre os seus pares.
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10 Parte: Piano Macro-Histénco das Populacoes IndIgenas Avá-Guarani na Região
Tradicional de Ocupacao: Brasil/Paraguai/Argentina

1.1. Introduçao

No oeste paranaense a presenca, atestando a ocupacão Guarani, é notória, tanto no passado
como hoje. Territórios Guarani que já foram anteriormente ocupados por não-Indios, ainda
revelam suas marcas, como na denominaçAo nominal dos bairros: M'Boicy, Jardim Jupira,
Vila A e B de Itaipu, Vila Paraguaia, Vila Maracanã, Vila Carimä, Cataratas do Iguacu
(Foz do Iguacu); na denominacao das localidades como Colônia "Guarani", liha Acaray,
(Foz do Iguacu); nos nomes dos municIpios por todo o estado do Paraná: Foz do Iguaçu,
São Miguel do Iguacu, Itaipulândia, Santa Teresinha de Itaipu, Guaira, Itaüna do Sul,
Guairaça, ParanavaI, Itaguaje, Iguaraçu, Santa Isabel do Ival, Amaporã, Tamboara, Tapira,
Ivate, IcaraIma, Umuarama, Perobal, Ipora, Jracema, Maripa, Arapuã, Tupâssi, Iguatu,
AnahI, Guarahiaçu, Ibema, Catanduvas, Cascavel, Capanema; como também nos nomes de
rios: Paraná, Piquiri, Ival, Iguacu, Paranapanema, Tibagi, Itararé, e por fim nas rulnas do
Guairá, e nos inümeros dados arqueológicos, históricos e etno-históricos já levantados.
Poderiamos solicitar aos Guarani que traduzissem esses nomes, os quais nos seria
apresentado certamente caracteristicas geográficas e/ou ambientais destas regiOes.

A presenca Guarani também ainda é marcante, nas regiOes de aldeamentos extintos, nos
quais foram obrigados a abrir mao de seus territórios, durante o recém século passado:
aldeias como de Campina, Britador, Lope'y, Yvy-u ou Barro Preto, Paraje, Jabuticaba
(todas as cinco localizadas no municIpio de Toledo); Memória e Paková (as duas em
Corbélia); M'Boi-Picuá (Cascavél); Rio Branco e Quatro Pontes (as duas em Marechal
Rondon); Yvyrá-petei ou Iguacuzinho (Campo Mourao); Rio Tapera (Laranjeira do Sul);
São João Veiho, Guarani, Colônia, M'Boicy e Sanga-Funda (as cinco em Foz do Iguacu);
Camba'i (Porto BritânialPorto Mendes); Rio Guavirá, Passo-Kué, Takuá-Pindal, Mborevy,
Ipiranga, Mocoitadji ou Dois Ipés e Arroyo Leon (as sete em Santa Teresinha); Oco'y-
Jacutinga (São Miguel do Iguacu); Vitorace (Tres Lagoas); Tatu-Jupi (Céu Azul); Trés
Irmãs e Santa Rosa (as duas em Santa Helena); Yvá-Karetã ou Mato Queimado (EspigAo
Alto); Todos estes trinta e dois aldeamentos, conhecidos e habitados por parentelas ou
mesmo pelos habitantes do atual aldeamento do Oco'y, foram extintos, desaparecendo a
partir dos anos 40 do século XX, por conta da invasão do território Guarani pelos neo-
colonizadores da região. Cabe alertar que isso se deu, nAo porque sua populaçAo
simplesmente desapareceu, extinguiu ou coisa do género, mas porque seus territórios foram
tomados, obrigando a populacAo Guarani a realizar deslocamentos intermitentes ao longo
do tempo, por pressào exógena, vindo assim a ocupar aldeamentos já ocupados por outros
indIgenas Guarani, ou ainda, a ocupar ate mesmo aldeamentos de outra etnia, como tern
sido o caso no sul do pals, inclusive no estado do Paraná junto aos Kaingang.

o fato. tratado institucionalmente de forma egulvoca e mesmo errônea, gerou
superpopulacão nas aldeias gue hoje existern.. Gerou também incompatibilidades entre
povos diferentes, ficando lo gicamente os Guarani corn as partes piores e menores dos
territórios, gue haviarn sido demarcados para a populacAo Kaingang. Os espaços territoriais
suprimidos, dAo lugar a diniinutos terriórios demarcados ou Mo, apresentando ao longo do
tempo população cada vez mais concentrada, em cada vez menores espacos.
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Conseguentemente a situação vem inviabilizando seriamente as formas de sobrevivéncia
especIfica da populacão indIgena Guarani, pois necessitam de espacos amplos para
reproduzir a maioria das necessidades de auto-sustentaçao.

Assim a ocorrência deste fato, vai contra todo o direito legalmente existente, duramente
admitido e firmado pela legislaçao brasileira. A própria instituição responsável, FUNAI,
ligada ao poder executivo, iriümeras vezes burlou a lei, através de ftincionários não
capacitados para o exame da situação indIgena, cumprindo ordens de presidentes gue
tomavam decisOes polIticas e nao técnicas. contrárias aos interesses indIgenas e a própria
lei. Cabe hoje a nós desfazer o nial-feito.

Desta forma as Terras IndIgenas que existem hoje como Oco'y, Afietete, Rio da Areia,
Laranjinha, Cerco Grande, Pinhaizinho, liha da Cotinga, Superagui, Rio das Cobras,
Mangueirinha, Marrecas, Karuguá, Sambaqui entre outras Terras IndIgenas Guarani do
estado do Paraná, apresentam-se em sua maioria, superpovoadas diante do território
existente. 0 fato é fruto de urna polItica anti-indIgena promovida no Brasil,
fundamentalmente mais marcante, como veremos, nos anos da ditadura militar.

A ocupacão territorial Guarani estende-se desde sempre e ainda hoje no Brasil, a partir
deste epicentro no oeste paranaense, para o noroeste, no estado do Mato Grosso do Sul,
para leste, no próprio estado do Paraná, para o nordeste, em direção aos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e EspIrito Santo, assim como para o sul, nos estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Atravessa a fronteira nacional - criada posteriormente por
nossa sociedade - onde apresenta ocupação em todo leste paraguaio e nordeste argentino. A
ocupação deste espaço territorial dá-se desde tempos imemoriais, ocorrida anteriormente a
ocupaçAo realizada pelos colonizadores nAo-indios.

InCimeras são as passagens históricas descritas sobre a regiäo do oeste paranaense - a qual
focamos nosso trabaiho; nestas passagens, os Guarani participam como atores sociais,
aparecendo como simples coadjuvantes da história que foi oficializada. Aparecem em
varios momentos: nas viagens do conquistador esparihol Cabeza de Vaca junto aos Guarani
pelo Peabiru (1541), nas Missôes jesuIticas do Guairá composta em sua grande maioria
pelos Guarani (século XVI e XVII), nas prisoes de Guarani como escravos pelos
bandeirantes paulistas (século XVII), nos mapas sobre a região de Schmidel (século XVI),
Nimuendajü (século XX), Chmyz (século XX), e em muitos outros dados que atestam a
presença Guarani ao longo dos séculos, ate o presente momento, na regiäo.

Apesar da tmniida - e não neutra - divulgacao da existência hoje de povos indIgenas na
regiAo do oeste paranaense, des estão au. Corn relaçAo a este fato, o "establishment" local
tenta por todo modo, negar, de forma enganosa, fundamentalmente através de duas
vertentes de pensamento: a primeira, como realidade pertencente apenas a urn passado
longIiiquo, negando portanto, a presença Guarani aqui e agora, a segunda, através de urn
discurso caracterizado pela superficialidade e falta de conhecimento na matéria, que pouco
baseado na realidade dos fatos, afirmam de que são Indios "aculturados". Em 20 anos de
trabaiho junto as populaçOes indIgenas, nunca conheci povo tao resistente culturalmente
como os Guarani. Por trás deste contexto de coisas, apresenta-se o grave problema
fundiário existente no estado do Paraná corn relaçao aos povos indIgenas, especialmente de
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modo mais marcante corn relacao aos Guarani, pela politica oficial que foi implementada
em anos passados. Considerando-se que o sul do Brasil apresenta-se corno area de grande
ocupação e relativa alta densidade dernográfica nAo-India, e por outro lado os Guarani,
sendo populaçAo extensa, a major população indIgena do Brasil, deve então residir al, a
razAo pela qual pouco trabalhou-se institucionalmente ao longo do tempo, pela demarcacAo
de suas terras.

No primeiro capItulo o Laudo Antropológico procurará explicitar a geopoiltica da regiAo do
oeste paranaense, corn relação a ocupação de terras, as quais configurou-se e configura-se
ainda, como território de ocupacão Guarani. Pretende demonstrar a imemorial ocupacão
dessa populacao num vasto território, que compreende, inclusive, esta região do oeste
paranaense. Veremos aqui portanto, que os Guarani são povos autóctones da região desde
tempos imernoriais.

o Laudo Antropológico fará primeiramente urn levantamento geral, que compreende piano
macro histórico e arqueológico sobre a questâo territorial/fundiária Guarani. Estes
esciarecimentos históricos devem ser feitos, pois auxiliarão no entendimento de todo o
processo fundiario/populacional que vern se desenvolvendo hoje, corn relacao, inclusive e
principairnente, aos Guarani do Oco'y. Levantará dados referente a ocupacão Guarani de
seus territOrios tradicionais, conjuntamente corn informaçOes sobre os rnovimentos
geopoifticos ocorridos em torno da posse desses territórios, por vários atores não-Indios,
acontecidos nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, por meio da acão colonizadora, durante
os perlodos colonial, imperial e republicano; movimentos neste sentido mais recentes
(século XX) como movimentos de imigrantes/colonos, instituiçôes e a ação da própria
Usina 1-lidrelétrica de Itaipu, serão descritos no segundo capItulo onde inicia-se a micro-
história referente especificarnente aos Guarani habitantes hoje do Oco'y; neste primeiro
capItulo ainda, por ser uma inforrnaçAo referente a macro—história Guarani, se dará a
descriçAo dos territórios das parentelas próximas e/ou formadoras de Oco'y, os quais foram
recém perdidos no século XX tanto do lado brasileiro corno paraguaio; dar-se-á por firn a
descricao dos territórios atuais desta populacao Guarani, tanto no oeste do estado do
Paraná, corno no leste paraguaio; esta descricão justifica-se pois estas regiOes são de
circulacao tradicional da populacäo Guarani do Oco'y, que é objeto de nosso trabalho.

A exposição dos dados desta maneira, justifica-se pela razAo, de que os Guarani nAo podem
ser interpretados corno uma população fixada em cada aldeia ou Terra IndIgena. As
relacOes sociais Guarani de parentesco, supOe a mudanca intermitente de certos grupos
familiares de território, na medida em que se casam e tern parentes em outros aldeamentos.
Assim, a perambulacão e o estabelecimento nurn ou noutro local, acontecern nurn território
que e tradicionalmente Guarani. Desta forma, deve-se interpretar os fatos a partir deste
conjunto populacional inserido neste complexo territorial. Deve-se entender suas
especificidades sócio-culturais e econômicas e as motivaçOes de suas migraçOes seculares,
reforcada na atualidade, tanto por problemas relativos a ocupação de seus territórios por
terceiros não-Indios, quanto pela coexistência de grupos étnicos diferentes num mesmo
território, gerando situacão de subrnissão, pela utilizacAo de areas reservadas para outras
etnias. E ainda fundamental, a cornpreensão de que os Guarani, são urn povo dividido por
fronteiras nacionais, arbitrariamente definidas, exteriores '. sua realidade. Estas questOes
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serão detaihadamente discutidas no capItulo 4°, denominado "Populacäo e
Territorialidade".

E born que se deixe claro que os levantarnentos aqui apresentados näo compreendem de
fato a totalidade da ocupacAo territorial Guarani, pois são fragmentos históricos e
arqueológicos pincados, possIveis de serem pesquisados por nós, fundamentalmente por
nossa visAo, a visão do "outro" nao-guarani; este nós compreende os levantamentos de
viajantes, jesuItas, historiadores, antropólogos, arqueólogos que puderam ter contato corn a
historiografia Guarani em alguns lapsos de tempo e espaco. Assirn não são os próprios
Guarani que relatam sua história, e sim o "outro". Portanto, este trabaiho não pretende
esgotar o assunto, pois provavelmente seria trabaiho de pesquisa para uma vida inteira,
diante do grande volume de bibliografia existente sobre esta etnia. Pretende desta forma,
somente caracterizar a area de ocupacão desta população e as formas corno se dAo sua
organizacão socio-espacial.

1.2. Levantamentos históricos e etnográficos da presença Tupi-Guarani na região
tradicional de ocupação: Brasil/ParaguailArgentina

Ao contrário dos que querem apagar da memória histórica da região, a extensiva presença
indIgena Guarani no sul do território latino-arnericano, é indiscutIvel. Os Guarani aparecem
docurnentados por meio de inürneros relatos, ocupando grande espaco geográfico, através
do tempo durante os perlodos pré-colonial, colonial, imperial e republicano, chegando ans
dias de hoje, participando contemporanearnente da sociodiversidade brasileira.

As fontes históricas mais antigas afirmam que "antes da chegada dos europeus, os Guarani
integravam a grande famIlia, ou a naçAo conhecida corn o nome de Guarani-Tupi. A mesrna
ocupava urna vasta regiAo que de maneira descontInua descia pelas costas do Oceano
Atlântico desde a desembocadura do Amazonas ate o estuário Platino, estendendo-se rurno
ao interior ate os contrafortes andinos, especialmente em volta dos rios. A famIlia Guarani-
Tupi habitava pois, grande parte dos atuais territórios do Brasil, Paraguai, Argentina,
Uruguai, Bolivia, Peru, Equador e Guyana. 0 nücleo Guarani propriarnente dito se centrava
entre os rios Paraná e Paraguai corn certas prolongacOes pode-se dizer gue os Guarani
habitavarn a atual região oriental do Para guai, o estado do Mato Grosso e Paraná, e parte da
costa Atlântica no Brasil, e a provIncia de Missiones na Argentina, corn algumas fixacOes
em território boliviano pelo noroeste e Uruguai pelo sudeste." (Saguier, 1980. Op cit
Ladeira, 1992).

Hèléne Clastres resume a ocupacão Tupi-Guarani no século XVI sem contradizer a
definicAo de Saguier, da seguinte forma: "Os Tupis ocupavarn a parte media e inferior da
bacia do Amazonas e dos priricipais afluentes da margem direita. Dominavam uma grande
extensão do litoral Atlântico, da embocadura do Amazonas ate Cananéia. Os Guarani
ocupavam a porcAo do litoral cornpreendida entre Cananéia (SP) e o Rio Grande do Sul a
partir dal. estendiarn-se para o interior ate os rioS Paraná, Uruguai e Paraguai. Da
confluência entre o Paraguai e o Paraná, as aldeias indIgenas distribuIam-se ao longo de
toda a margem oriental do Paraguai e pelas duas margens do Paraná. Seu territOrio era
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limitado ao norte pelo rio Tietê, a oeste pelo rio Paraguai. Se parado deste bloco pelo Chaco,
vivia outro povo Guarani, os Chiriguanos, junto as fronteiras do Império Inca." (Clastres,
1978 op cit Ladeira, 1992).

As ocupacOes Tupi-Guarani mais antigas encontradas ate o momento no estado do Paraná,
foram realizadas pelas expedicOes arqueologicas denominadas PRONAPA (1965-1970) e
Projeto Arqueológico Itararé (1965-68), de autoria do Prof Igor Chmyz do Centro de
Estudos e Pesquisas Arqueologicas da Universidade Federal do Paraná - CEPAIUFPR;
localizam-se respectivamente nos arredores do rio Paranapanema e do rio Itarare; no local
foram encontrados objetos Tupi-Guarani que datam de 80 D.C. (Depois de Cristo). No
estado de São Paulo, ha achados arqueologicos desta etnia que datam de 2000 A.C. (Antes
de Cristo). Assim são povos antigos, autóctones da região.

Os Guarani vivem de forma independente, sob sua própria determinacao histórica, ate o
perlodo em que a America passa a ser colonizada pelos povos ibéricos no século XVI.
partir deste momento histórico, o território Tu pi-Guarani passa a ser o palco onde se darão
as disputas de fronteiras entre as Coroas portuguesa e espanhola.

Em 7 de junho de 1494, e firmado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Este
tratado constitula-se no traçar de unia linha vertical imaginária, que cortava a America
aproximadamente de Belém no Pará, ate Laguna em Santa Catarina. Os termos deste
tratado ajustaram-se da seguinte forma: "pertenceriam a Castela (Espanha) todas as terras
descobertas a ocidente de uma linha tirada de polo a polo, trezentas e setenta léguas a oeste
das ilhas de Cabo Verde; e a Portugal as descobertas a leste da mesma linha"(J. Quadros &
A. Arinos: 1967, p. 167). De acordo corn este tratado, apenas urn terço do atual território
brasileiro ficou pertencendo a Coroa Lusa, desta forma, no atual estado do Paraná, somente
uma pequena faixa territorial a leste, junto ao litoral, era de dominio português; a oeste,
praticamente todo o atual estado do Paraná., assim como os atuais estados de Santa
Catariria, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, além de parte do Paraguai, Uruguai e
Argentina ficaram sob dommnio espanhol (Mapa n° 1). 0 que explica serem os Guarani
trilIngues, dominarn o guarani, o português e o espanhol. Neste sentido os Guarani foram
submetidos ao jugo das duas Coroas, tanto de urn lado como de outro, porém os
ascendentes dos Guarani da região que focalizamos, ficaram sob dominio espanhol. Estes
limites estabelecidos pouco vigoraram, sendo com frequência ultrapassados pela expansAo
territorial portuguesa no sul, a oeste e no vale amazônico.

No inicio da exploraçao colonial, Portugal passa a ocupar a costa litorãnea fundando o comércio do
pau-brasil; implanta engenhos de cana-de-acucar, em menor escala em São Vicente (SP), em major
na Bahia e em Pernambuco, estes locais irão prescindir de mão-de-obra, buscaram em mndios
escravos, os Guarani. Em São Paulo, colonos portugueses constitulam-se de populaçao
empobrecida, vivendo de economia de subsistncia; neste contexto surge o bandeirantismo paulista
de caca aos Indios, como forma de auferir renda. Espanha inicia as entradas pela Bacia do Prata,
através dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, em busca da exploração das minas de prata, na Serra da
Prata, nos Andes. Na atual região do oeste do Paranã e leste do Paraguai e Argentina, são fundados
povoados espanhóis, como Buenos Aires (1536), Assuncão (1537), Ontiveiros (1554) e Ciudad
Real de Guairá (1556). Os espanhóis acabam assim por dominar vastos espacos, incluindo a major
parte dos correspondentes atuais estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
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Cabeza de Vaca, futuro Adelantado do Prata (govemador) espo1, vem a America em
1541, inicialmente corn a missäo de salvar seus compatriotas que haviam sido abandonados

•	 na região platina. Empreende viagem por terra, a partir da ilha de Santa Catarina; inicia a
•	 entrada pelo atual estado do Paraná, atravessando-o em toda extensão leste-oeste, fazendo

•	 uso em grande parte do caminho criado e utilizado pelos Guarani, o "Peabiru", por urn
.	 atinge Assunção no Paraguai (Mapa n°2). No diário de viagem, transformado em livro

"Naufragios e Comentários" (L&PM Pocket:1999), Cabeza de Vaca narra uma postura
•	 amistosa corn relaçao aos imimeros e seguidos povoados Guarani que encontra em toda
•	 extensäo do território paranaense. Observa-se que a grande maioria étnica na região

•	 Guarani. Os Guarani inicialmente passam a ser aliados do governo espanhol.

Mapa 0 2. Viagem de Cabeza de Vaca ao SuL 1541.
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A rede de caminhos denorninada "Peabiru", era urna estrada Guarani, aberta a picadas corn
8 palmos de largura, nela os Guarani semeavam, espacadamente, corn gramIneas, que
tinham extrerna facilidade de se alastrar corn a rnovirnentação dos carninhantes (Ver
Peabiru Mapa n° 4). Na lIngua Guarani "Pe" significa carninho e "abiru" batido ou muito
usado. 0 Peabiru compreendia pois, segundo informa Chrnyz (1976), urn carninho
transcontinental, que partia de São Vicente (SP), acompanhava o curso do rio Tiête ate a
altura de 1tii (SP). Tomava então direcão sudoeste, atravessando os rios Paranapanema e
Itararé ate as cabeceiras do rio Ribeira do Iguape. Deste ponto, tornava uma direção geral
ieste-oeste, passando pelas nascentes dos rios Ivai e Cantu e o médio rio Piquiri (PR). Na
margern direita do rio Paraná acompanhava o curso do Iguatemi, dobrando a seguir, para o
noroeste, em direcao as cabeceiras do rio Paraguai, cortando o Chaco paraguaio, e
chegando ao planalto do Peru e ao oceano PacIfico. Existiam vários caminhos secundários
ou rarnais que se comunicavam corn o Peabiru'. As margens deste caminho encontravam-se
inümeros aldearnentos Guarani.

Durante o século XVI, os Guarani ja habitavarn a região das Cataratas do Iguacu. conforme
o curioso relato de Cabeza de Vaca, que ern 1541 quase desaparece corn sua tripulacao.
prestes que estava a cair naquelas quedas d'água. Assirn o autor-viajante descreve: Depois
de andarern 01(0 jornadas (..) chegaram novamente ao rio Iguaçu, agora a aliura de vinte
e cinco graus e meio (..). Os nativos (guarani) que encontraram por perto informaram que
o rio Jguaçu entra no Paraná, que por sua vez enfra no rio da Prata, e que, nesses rios,
morreram muitos Indios e portugueses que Martim Afonso de Souza enviou para
descobrirem aquelas terras. Foram mortos pelos Indios da margem do rio Paraná, quando
atravessavam o rio em canoas. Assim, para prevenir-se dos ataques, o governador decidiu
seguir por dois caminhos. Iria ele corn uma parte do pessoal em canoas, rio Iguaçu abaixo,
ate encontrarem o rio Paraná. 0 restante do pessoal e os cavalos iriam por terra e se
colocariam a margem do rio para proreger a passagem das canoas. Assim foi feito. 0
governador comprou algurnas canoas dos Indios e embarcou corn oitenta homens rio
Iguaçu abaixo, seguindo o restante por terra, devendo todos se juntarem no rio Paraná.
Alas, ao irern rio Iguaçu abaixo, era tao forte a correnteza que as canoas corriarn coin
rnuita ftiria. Logo adiante do ponto onde haviam embarcado o rio dá uns saltos por uns
penhascos enormes e a água golpeia a terra corn i'antaforca que de muito longe se ouve o
ruldo. Neste ponto o tradutor faz uma nota rnencionando "Cabeza de Vaca foi o primeiro
branco a conternplar a foz do Iguacu". Voltando ao relato: De modo quefoi necessário sair
cia água, tirar as canoas e conduzi-laspor terra atépassar aqueles saltos. Assim a força de
bra ços, as conduzirarn por mais de meia légua passando grande trabaiho. Vencido aquele
obstáculo, voltaram a colocar no Paraná. Quis Deus que a gente que ia por terra corn os
cavalos e os que lam por água corn as canoas chegassem todos ao mesmo tempo. Na
margem do rio estavam postados uin grande námero de Indios guaranis, todos enfeitados
corn plurnas de papagaios e muito pintados de mane ira multicolorida, corn seus arcos e
tiechas na rnão, formando urn esquadrao que era maravilhoso de se ver. (Cabeza de Vaca,
2002: 137-8)

Ainda hoje existem e são utilizados pelos Guarani pelo menos partes do Peabiru. E de nosso conhecimento
que comumentL Os Guarani de So Paulo descem a serra em direcao a aldeia de Itanhaém no litoral. pelo
Peabiru. Nao sabemos ate que ponto o cam inho está preservado.
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De dezembro de 1552 a junho de 1553 Ulrich Schmidel, lansquenete da armada de
Mendoza, realiza viagem em sentido contrário ao de Cabeza de Vaca; parte do interior de
Assunção no Paraguai, e corn guias guarani atravessa o território paranaense através do
Peabiru, chegando a São Vicente (SP). E produzido por Schmidel urn mapa onde pode-se
verificar a enorme concentração da ocupação Tupi-Guarani na região (Mapa n°3).

Observando-se o Mapa n° 3, nota-se próximo a Assunçâo a ocupação dos Carios (Carijós),
denominação dada também aos Guarani na época. Mais a frente em direcao leste, nota-se a
ocupação Tupi-Guarani dos dois lados do rio Paraná, onde hoje compreende as fronteiras
do Brasil e Paraguai, local onde atualmente continua a existir concentração de aldeamentos
Guarani, como é ø caso de Oco'y entre outras aldeias; urn pouco acima lê-se Guarani-Tape,
na regiAo de Ontiveiros e Ciudad Real de Guairá, esta região compreende hoje o atual Mato
Grosso do Sul e pane do Paraguai onde vive a parcialidade Tupi-Guarani, denominada
Kaiowá. Indo em direçao ao litoral encontra-se os Mbiazais-Tinguis, denominacao da
época para a atual parcialidade Tupi-Guarani, denominada hoje de Mbyá.

A escravizaçAo de indIgenas pela coroa espanhola era oficialmente proibida, pois o pals já
havia abolido a escravatura. A penetração espanhola da região platina passava pelas
relaçOes desenvolvidas corn as populaçOes nativas. No inIcio da colonizacão do Paraguai,
os espanhóis buscavarn aliancas corn grupos locais, cimentadas através de casamentos entre
os conquistadores e as fithas dos chefes indIgenas. Segundo o historiador John Monteiro
(1992) estas aliancas visavam quatro objetivos: "mobilização de guerreiros para a conquista
de Indios resistentes ao avanço espanhol; apropriação dos excedentes agrIcolas dos
indigenas para o sustento da populacao espanhola; estabelecimento de nücleo de
povoarnento espanhol, através da incorporaçao de mutheres guarani e a consequente
ernergência de urna população rnestiça; a exp1oraç.o do trabaiho indIgena, inicialmente
para construir os povoados coloniais, depois para tocar a economia agropastoril".

Os Guarani tratavam de lidar corn a situação transformando-se em "parentes" dos
espanhOis, fenômeno que se cunhou na antropologia por Darcy Ribeiro, de relaçOes de
"cunhadismo". Consideravam vantajosas as relaçOes de parentesco corn os espanhóis, pois
estes seriam aliados üteis no combate a inimigos tradicionais; esta aliança trazia também
em forma de presentes ou de escambo, os cobicados artigos estra.ngeiros (armas de fogo,
produtos de ferro, espeihos etc).

A perspectiva de aliancas estáveis desmanchava-se face ao desenvolvimento de práticas e
instituiçOes espanholas que visavam maximizar a exploracão de mão-de-obra nativa, assirn
ameacando a liberdade e identidade dos Guarani. Colonos espanhóis vieram a servir-se do
trabaiho escravo de Indios Guarani, para o serviço pessoal e para o plantio da erva-mate. 0
contexto dá surgirnento a figiira de "encomenderos", caçadores espanhóis que apresavam os
Guarani para destiná-los ao serviço pessoal nos povoados recém-fundados. John Monteiro
(1992) assim se refere ao assunto: "A principal recompensa dos conquistadores do Paraguai
veio na forma de "encomienda", que apesar do serviço obrigatorio para os mndios ser
formalmente proibido, aos poucos adquiriu a forma de "servicio personal" (Monteiro, 1992,
p. 23). OsjesuItas mostravam firme descontentamento corn esta poiltica local.
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Mapa n° 3. Viagem de UIrich Schmidel ao Sul. 1552/1553.
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Talvez o perlodo de major projeção histórica da regiâo que é nosso objeto de estudo, tenha
sido a fundaçao das reduçOes jesulticas do Guairá., composta em quase sua totalidade pela
populacão Guarani. (Ver Mapa n° 4).

Segundo o historiador Erneldo Schallenberger "o Guairá compreendia a regiäo localizada
entre o rio Paraná na vertente oeste, o Tiête e Anhembi ao forte, 0 Iguacu ao sul e a leste a
linha de Tordesilhas. Era uma região de bons solos, de abundantes rios e de urn clima
propIcio para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, tendo boa distribuiço de
chuvas, corn major intensidade no veräo, e uma temperatura media em torno de 23° C.
Nestas condicOes naturais vivia a parcialidade indIgena Guarani que, segundo Cabeza de
Vaca, eram abundantes e 'son labradores, que siembran dos veces en el año maIz, y
asimismo siembran cazabi, crian gallinas a Ia manera de nuestra Espana, y patos: (...) tienen
ocupada muy gran tierra, y todo es una lengua' ". (Schallenberger, 1997, ppl74).

A clara intenço de incorporar 0 Iridio Guarani no processo de colonizacâo, buscando
adaptá-lo aos interesses que moviam os segmentos hegemônicos da sociedade
colonizadora. basicamente representados pelos membros da hierarquia eclesiástica e do
poder do Estado, acabou por defmir uma poiltica de segregação étnica. 0 Estado espanhol
pretendia reduzI-los as missOes jesuIticas, ensinar-Ihes os oficios, para povoar a terra
pacificamente, e a seu serviço.

Esta poiltica de segregação étnica teve ao longo do tempo, flindamentalmente urn caráter de
defesa da missão; segundo Schallenberger, os missionários buscavam "erradicar o mau
exernplo dos espanhóis em meio aos mndios, para que a mensagern da paz e a obra de
cristianizaçao no fossem contrastadas pelas práticas dos colonos cristàos. A opcão
preferencial pelos Indios, por parte dos padres jesultas começou a ser defmida a partir da
própria resistência dos encomenderos frente as tentativas de moralizacâo dos costumes. das
exigências de cumprimento dos principios ético-cristãos e da observância da legislaçao do
estado sobre o jndio, que previa sua liberdade". (Schallenberger, 1997, pp178).

Desse modo as missOes jesulticas se caracterizararn, num primeiro momento. como urn
instituto pelo qual a Igreja e o Estado buscavarn urna soluçao comum aos problemas de
exploracao que os encomenderos praticavam sobre os Indios. A intervençAo missionária
teve pois, como finalidade básica moralizar os costumes e cristianizar, ou seja, trazer uma
solucao huniana e evangelizadora para os conflitos sociais do antigo território denominado
Paraguai (ver mapas n° 7 e 8). Isso reverteria numa poiltica de colonizacao. que pretendia
integrar o Indio ao sistema colonial, fazendo corn que ele se tornasse auto-suficiente e se
moldasse segundo os padrOes do homem espanhol e cristão.

Sob jurisdição de Espanha é ftindada em 1554 a primeira comunidade espanhola do Guairá,
Ontiveiros (Mapa n° 4 - fig 17 de Chmyz. triângulo n° 1), Jocalizada numa povoacão
indIgena guarani denominada Canideyü. (Chmyz, 1976, p. 70). (...) Em 1556 é fundada
na foz do rio Piquiri corn Parana, a comunidade de Ciudad Real. Esta comunidade ocupou
uma grande aldela do Cacique guarani Guairá (fig 17 de Chmyz, triângulo n° 2),
estando a três léguas ao norte de Ontiveiros. Ciudad Real de Guairá., cujo Os restos estäo
localizados no atual municIpio paranaense de Terra Roxa do Oeste, foi disposta justamente
na passagern do Peabiru para o Mato Grosso e Paraná(Chniyz, 1976. p. 71). (...) Em 1570 C
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Mapas n° 4. Figura 17 de Chmyz. Peabiru e ramais. Comunidades espanholas e
reduçoes jesuIticas dos séculos XVI e XVII no GuairáfPR e em Sete PovosfRGS,
localizadas em terras de tradicional ocupação Tupi-Guarani

FIGURA 17. Localizacio das comunidadon espanholas • reduçöos jesuilicas no Estado do Parané, dn primitivas reduçGes jesuIicas

no Estado do Rio Grando do Sal a traçado hipotético dos czminhos do Peabiru.

TriãnguIo nunerad	 = con,unidadcs epanholua: I - Ontiveron?, 2 - Ciudd Real do Guairã, 3 - Vila Rica do Espirito Santo.

Qucdrads Numerados = Reduçóes jesuiticas I - Nossa Senhora do Loreto, 2 - Santo tnicio Manor do lpuinbucu, 3 - São

Francisco Xavier?, 4 - São José?, 5 - Nossa Sonhora do EncaroacSo?, 6 - Sont Maria?, 7 - São PoIo do Iniai?, 8 - Sonto An

tônio?, 9 - Seto Arcanjcv do Tiaoba?, 10 - São Mig 0ol?, 11 - São Pedro?, 12 - Conce.cão do Nosro Senhora do Guayonã?

13 - ão Tonré?, 14 - Jorros Mario?, 15 - Errnido do Nonsa Senhor do Cnpacabn?; Ontras Localidades = Nórrerco isoIado. 16

.	 ViI Rica do Eopi,to Snto I? on Jesno-Maria?, 17 - Tanrbo do Farm?, 18 - Rodoção do Nor.sa Senhora do Acrai?, 19 - Port

do Maracaju?

Elipse nunre,'uclas - Prjoritjeas redncóeo jesaiIicrs do Rio Grando do 5.'! I - São Jonqoin., 2 - Jeo, -Maria, 3 - São Criotoaão, 4

- Sauta Temova, 5 - S:ntnna, 6 - Natividado, 7 - São Cosnro a São Danr,ã, B - São Mi9uel, 9 - 5ão Carlos, 10 - Ap6stoIo,

I - São José 12 - São Tome, 13 - Mirtirs do Caaró, 14 - CundoIãri, 15 - A000nçSo, 16 - São Nicolau, 17 - São ba0,

18	 São Xavier.



fundada a cornunidade espanhola de Vila Rica do EspIrito Santo (fig 17 de Chrnyz.
triângulo n° 3), na foz do rio Corumbatal corn o Ival, em terras do Cacique guarani
Coraciberá (Chmyz, 1976, P. 73). No ano de 1630, segundo o governador Hernandarias.
Vila Rica contava corn uma populaçao branca de 100 pessoas e Ciudad Real de 30 pessoas.
Estimava airida, gue a populacão iridIgena, na area influenciada pelas duas comunidades,
era de 150 mu pessoas (Chmyz, 1976, p. 75).

Já em 1589 os padres Ortega e Fields da Companhia de Jesus iniciavam seus trabaihos
apostólicos na regiao, buscando frear os impulsos dos encornenderos e pacificar os Indios
guarani revoltosos através da evangelizaçao. A ação missionária dos jesuitas teve, neste
particular, urn sentido de apresentar uma solucão humana e evangelizadora para os
conflitos resultantes entre os encomenderos e os Iridios guaranis. (Schallenberger, 1997,
ppl75).

Em 1610, os padres italianos José Cataldino e SimAo Maceta da Companhia de Jesus
fundam no Guairá a primeira base para uma futura reduçAo 2 (Figura n°1), que vem a ser a
de Nossa Senhora de Loreto (Mapa n° 4, fig 17 de Chmyz, quadrado n° 1), localiza-se urn
pouco adiante da foz do rio Pirapó, no Paranapanema 3 . Essa manifestaçao contou corn o
apoio do governador espanhol Hernando Arias de Saavedra ou Hemandarias. Verificaram
que nos arredores havia cerca de 25 aldeias Guarani, cujo nñmero de indIgenas,
calculado em 2000, poderia integrar uma reduçäo (Chmyz, 1976, p. 77).

o arqueólogo Chmyz relata que em 1970, nesse mesmo local encontra 27 sItios
arqueologicos rnais tarde englobados na fase Loreto. Todos os sItios, restos de pequenas
aldeias Guarani estavam dispostos nas proximidades da reducâo de Loreto. (Chmyz, 1976,
p. 77)

A reducao transformava o espaço; a econornia guarani antes extensiva, transforma-se na
reduçâo, para uma economia intensiva, ocupando logicamente menores espaços de terras,
provocando dessa forma cada vez major circunscriçao territorial dos Guarani.

Também pelos mesmos padres citados, em 1610 foi fundada a reduçäo de Santo macjo
Menor ou do Ipaumbucu, as margens esquerdas dos rios Paranapanema e Santo macjo
(fig 17 de Chmyz, quadrado n° 2). Este local está situado cerca de 30 Km, rio
Paranapanema acima, da reduçao de Nossa Senhora do Loreto, no atual municIpio
paranaense de Santo Inácio. A sua populaçao indIgena era entre todas as reducoes do
Guairä a mais numerosa. As estimativas variam de 2000 a 6000 Indios.

Montoya define "reduco": Liamamos reducciones a los pueblos de indios, que viviendo a su antigua usanza
en montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en tres, cuatro o seis casas solas, separadas a légua, dos
tres y más unos de otros, los redujo Ia diligencia de los Padres a poblaciones grandes y a vida politica y
huinana. Montoya, A. R. de. Conquista Espiritual hecha por los padres de Ia Carnpañia de Jesus en las
provincias del Paraguay, Parand, Uruguay e Type. Bilbao: Imprenta del Corazon de Jesus, 1892, P. 29.

E possivel que muitos destes municIpios citados por Chmyz nos anos 60-70, tenham desaparecido
posterioniiente em funcão da cobertura de unia grande extensâo de terras pelas ãguas do lago da Usina
Hidrelétrica de Itaipu.
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Figura O • Construção de uma redução jesultica no Guairá
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Extraido de Grandes Personagens da Nossa História, Volume I, Abril Cultural, 1969, p 166.

Cardiff citado por Chmyz, relata que em 1617 a reduçao de Nossa Senhora de Loreto
contava corn 700 famIlias de Indios, sendo 450 as crianças que frequentavarn a escola. Na
de Santo macjo Menor havia 850 famIlias e 500 crianças em escola. Em 1620 a populacão
das duas reducOes era calculada em 8000 Indios. (Chmyz, 1976, p. 78)

Em 1624, chefiados pelo Padre Antonio Ruiz de Montoya, é estabelecida a reducAo de São
Francisco Xavier a margem esquerda do rio Tibagi (fig 17 de Chmyz, quadrado n° 3) em
terras do cacique guarani Talati ou Ibiritimbetá. (...) Montoya fala que a populacao
atingia cerca de 1500 famIlias em vésperas do ataque bandeirante. (...) Localiza-se no atual
municIpio de Ibiporã (Chmyz, 1976, p. 8 1-2).

Os padres Simäo Maceta, Montoya e Cristobal de Mendoza, fundam em 1625, nas terras
do cacique guarani Tucuti, a redução de São José, nas nascentes de urn pequeno afluente
da macgem esquerda do rio Tibagi, talvez o rio Abóbora (fig 17 de Chniyz, quadrado n° 4).
(...) Sua populacão era calculada em 500 Indios. (Chmyz, 1976, p. 82).

A reducao de Nossa Senhora da Encarnacao foi fundada em terras de Taiati. dominadas
peLo cacique guarani Pindoviiü, a margem esquerda do rio Tibagi, em 1625, pelos padres
Montoya e Mendoza (fig 17 de Chmyz, quadrado n° 5). Em 1627 foi mudada por causa da
ameaça da fome e da hostilidade de Indios contrários a sua permanéncia. A defmitiva
distaria cerca de 60 Km dali. (...) Sua populacão era estimada em 500 famIlfrs. Localiza-se
no atual rnunicIpio de Ortigueira. (Chmyz, 1976, p. 82-3).
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A reducao de Santa Maria foi fundada pelo padre Diego de Boroa em 1626, nas
proximidades dos Saltos de Santa Maria no rio Iguaçu (fig 17 de Chmyz, quadrado n° 6).
Numa Carta Anua do padre Durán, datada de 1628, ha referências sobre a redução de Santa
Maria: "...quatro léguas se navegan por el Parana desde la reduccion del Iguazu, hasta la de
Natd. de N. Señora de Acaray...". Nessa reducao havia uma populacão indigena de 600
famIlias. Segundo Chmyz, este local localiza-se no interior do Parque Nacional do
Iguacu. Em princIpios de 1969, Chmyz efetua pesquisas no baixo rio Iguacu, e ao
prospeccionar o lado brasileiro dos Saltos de Santa Maria, encontra "urn grande sItio
arqueologico satisfatoriamente protegido pela mata e autoridades do Parque Nacional do
Iguacu. As evidências coihidas no local foram relacionadas a de outros sItios arqueologicos
encontrados na mesma região. 0 conjunto foi denominado Fase Sarandi, pertencendo a sub-
tradição Escovada Tupi-guarani". (Chmyz, 1976, p. 83-4).

A reduçao de São Paulo do Iniai ftindada pelos padres Maceta e Montoya em 1627 (fig 17
de Chmyz, quadrado n° 7), chegou a reunir 500 famIlias de Indios. Localiza-se na margem
esquerda do rio Ival, na confluéncia do rio Iniai, entre os municIpios de São João do Ivai e
Jardim Alegre.

A reducao de Santo Antonio (fig 17 de Chmyz, quadrado n° 8) deve-se a ftindacao ao
padre Montoya, em 1627, na região do Ibiticoi. (...) 1500 Indios teriam vivido au.
Localiza-se na margern direita do rio Ivai na foz do rio das Antas. Hoje este ponto esta
situado no municIpio de Grandes Rios.

A redução de Sete Arcanjos de Taiaoba (fig 17 de Chmyz, quadrado n° 9) foi fundada
pelos padres Maceta e Montoya em 1627, na margem direita do rio Corumbatal quase nas
suas cabeceiras. A região era dominada pelo cacique guarani Taiaoba. (...) PopulacAo
1500 Indios.

•	 A reduçao de São Miguel (fig 17 de Chmyz, quadrado n° 10) foi fundada pelos padres

•	 Montoya e Mendoza em 1627, na região do Ibitiruzu ou Ibituruna. Localiza-se a

•	
esquerda do rio das Cavernas, urn pouco acirna de sua confluência corn o rio Tibagi.

A redução de São Pedro (fig 17 de Chmyz, quadrado n° 11) foi fundada em 1627 pelo padre
Montoya, em terras dos indios gualachos, gualacos ou guaianases, nas nascentes do rio
Piquiri. A reducão de Conceição de Nossa Senhora dos Guanhanhos (fig 17 de Chmyz,
quadrado 11° 12), foi frmndada pelo mesmo padre entre os anos de 1627/1628, localiza-se nas
cabeceiras do rio Piquiri, cornposta pelos mesmos povos anteriormente citados. Essas duas
reduçôes são as ünicas não-guarani do conjunto das reduçöes do Guairá.

A redução de São Tome foi fundada por Montoya em 1628 (fig 17 de Chmyz, quadrado n°
13). Localiza-se na margern direita do rio CorumbataI, no municIpio de Jardim Alegre.

A redução de Jesus-Maria foi fundada pelo padre Maceta, por determinacão de Montoya
em 1628 (fig 17 de Chrnyz, quadrado n° 14). (...) Estabelecida em terras do cacique
guarani Guiravera, tinha uma populaçäo de 2000 Indios. (...) Localiza-se nas cabeceiras
do rio Ivai, no atual municIpio de Prudentópolis.
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Mapa n° 5. Tradição
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A reduçao de Nossa Senhora da Natividade do Acarai (fig 17 de Chmyz, nurnero
isolado n° 18), fündada em 1619 pelo padre Diego de Boroa, a margem direita do rio
Paraná, contou corn o apoio do cacique guarani Arapindazu. (...) Popu!acâo 2000 Indios.

o que se nota nas pesquisas do arqueologo Chmyz é que a grande maioria étnica na região
dos trés povoamentos espanhóis e treze das quinze reduçOes jesulticas do Guairá, eram
compostas pela populacao Tupi-Guarani; assim portanto, os estrangeiros estabeleceram-se
em território Tupi-Guarani. Chmyz confirma este fato através da seguinte assertiva frna!:
"Graças as pesquisas desenvolvidas em muitas partes do Estado, mas principalmente nas
porçOes que sofreram a influência dos padres e militares, forarn reconhecidas tradiçoes
ceramistas como a Itararé e Casa de Pedra, além da fase Icaraima, contemporãneas da
tradiçào Tupi-Guaranj. Pelas citaçOes daqueles europeus, percebe-se que fora o grande
contmgente iiidigena pertencente ao grupo linguIstico Tupi-Guarani, corn o qua! a tradiço
arqueologica Tupiguarani está relacionada, havia outros, !igados a grupos !inguisticos
diferentes" (Chmyz, 1976, p. 89).

Na conclusAo do trabaiho "Arqueologia e História da vila espanhola de Ciudad Real do
Guairá" o Prof. Igor Chmyz apresenta urn interessante mapa do estado do Paraná, referente
as descobertas rea!izadas, quanto a tradiçao arqueologica Tupiguarani. (Mapa n° 5).

iguarani no estado do Paraná.
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Entre 1610 e 1615 Sebastião Preto seria o bandeirante responsável pelos movimentos
entradistas no GuaIra. Existem referéncias que teria induzido cinco caciques guarani a
acompanhá-lo ate São Paulo, juntamente corn 3000 Indios. Em 1618 Manuel Preto ameaça
invadir Nossa Senhora de Loreto, ação que é evitada pelo padre Montoya. 0 bandeirante
estabelece-se na foz do rio Tibagi, preando os Indios dos arredores, capturando 900 Indios.
Atacado por uma onça Manuel e sua expediçao voltam a São Paulo, e os indios Guarani
que haviam sido capturados, são reconduzidos as reducoes do Paranapanerna. Manuel Preto
volta a investir em 1623/24 contra as reducOes do Paranapanema.

Uma grande investida contra as reducOes do Guairá começa a ser preparada em 1627, dessa
vez por Mtonio Raposo Tavares; contava corn quatro companhias, ao todo 4000 homens.
Em 1629, estes paulistas estabeleceram-se nas proximidades da reducão de Santo Antonio
atacando e destruindo aquela reduçao. As reducOes Encarnaçao de Nossa Senhora dos
Guanhanhos, São Paulo, Sete Arcanjos e São Tome pelo sucedido e temendo o mesmo fim,
desfizeram-se. Os Indios foram agrupados nas reducOes do Paranapanema. Meses mais
tarde são atacadas as reducOes de Jesus-Maria e de São Miguel onde apesar da resistência
indIgena é desmantelada. Os portugueses voltam a São Paulo. corn muitos mndios
escravizados e objetos saqueados.

Em 1631 apenas as reducOes de Loreto e Santo macjo Menor estavam intactas. Nela
existiarn 5000 Indios. Os indios fugitivos, das reducôes abandonadas ou destruidas,
aproximadamente 7000, aglomeravam-se nas cercanias das restantes. Vendo a
impossibilidade de manter a integridade das mesmas, os padres Trujilho e Montoya
concordam em abandoná-las. Houve muita relutãncia por parte dos Guarani. Canoas e
jangadas são rapidarnente confeccionadas, sendo nelas dispostas os pertences dos nativos,
suas crianca.s e pequenos animais. Segundo Montoya escaparam 12.000 Indios em 700
balsas e muitas canoas. Dois dias depois os portugueses atacam as duas reducOes,
destruindo-as e levando ainda muitos Indios que lá haviam permanecido. Em 1632 são
destruIdas as comunidades de Vila Rica do Espirito Santo e Ciudad Real onde dá-se a
retirada frnal dos habitantes de Guaura. (Chmyz, 1976, p. 89 - 93).

A destruicão das reducoes no Guairá rnotivou o êxodo de 12.000 Indios Guarani que
escaparam da açâo dos bandeirantes, ate as proximidades da atual cidade argentina de
Posadas. Apenas 4000 conseguiram atingir aquele ponto. 0 padre Aires de Casal. descreve
gue a ProvIncia do Guairá era composta de 70.000 Indios gue viviam nas reduçöes, na
época dos atagues dos bandeirantes (Mapas n° 10 A; lOB; bC). Os jesuitas do Guairá e
mais os novos vindos da Europa, aceleraram a fundacão de outras reduçoes no Tape, atual
parte do território do Rio Grande do Sul. Em 1636, o nümero de reducOes atingia 18 (Mapa
n° 4. figura 17 de Chmyz, elipses numeradas de 1 a 18).

Segundo Jãiiio Quadros, a geopolItica da região. foi em muito definida pela açào dos
bandeirantes. Assirn ele descreve: "As reducOes cedo se constituIram em excelentes alvos
para as atividades de caça ao Indio. A partir de 1628 os ataques bandeirantes tornaram-se
sisternáticos e se rnultiplicaram de tat rnodo que os inacianos viram-se obrigados a
sucessivos recuos. em direcão ao Sut, o que não so deteve o avanco dos jesuItas casteihanos
sobre o Atlântico, mas possibilitou a conquista e o atargamento do espaço brasileiro" (J.
Quadros, 1967, p. 199).
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A despeito da polItica colonial, a rebelião armada por parte dos Guarani, constitula uma
estratdgia frequente no decorrer do século XVI e XVII. Segundo John Monteiro, "longe da
imagem de Indios pacIficos e submissos, grupos de Indios Guarani inconformados corn o
caráter da dominaçAo colonial, sublevaram-se pelo menos 25 vezes no periodo, segundo as
estimativas de Louis Necker (1979). Motivos para semeihantes açOes näo faltavam: o abuso
da mäo-de-obra; a preferéncia pelo trabalho feminino junto a sociedade dominante,
chocando-se corn o privilégio poligamico, inümeras vezes defendido por chefes e xamäs; o
gado dos espanhóis que destruia as roças dos Indios... (...) Enfim diante da agressâo
pernianente a seus costumes, algumas liderancas indigenas recorreram a violência como
forma de contestação das injustiças da conquista. (...) Os movimentos revoltosos
dispunham de articulacAo poiltica e discursos elaborados de estrutura profética,
mobilizados por ilderes carismáticos; através de cantos e danças e discursos deveras
subversivos, incitavam os Indios a rechacarem e abandonarem o modo de vida imposto
pelos Karal (cristãos)".( onteiro: 1992, P. 26-7).

Figura n° 2. Cunhambebe, ilder da Confederacao dos Tamoios; simboliza a resistência
indi2ena ao dominio europeu.

Cunhambebe, lider da Confederaçao dos Tamoios.

Ext ido de R. Dre guer e E. Toledo. História Cotidiano e Mentalidades. Volume 3. Editora
Atual. 1995. p. tOO.
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Neste processo a populaçao Guarani habitante das reducOes jesulticas do Guairá, dividiram-
Se em diversas situaçôes: muitos que viveram o processo de encomiendas e preaçAo, foram
mortos pelos encomenderos espanhóis e bandeirantes portugueses, os sobreviventes,
escravizados, foram transferidos para São Paulo, Bahia e Pernambuco; outros Guarani,
fugindo para o Paraguai, integrararn-se aos regionais, formando no futuro, urn pals em que
a lingua mais falada é ø Guarani; outra parte dirigiram-se a região do Tape no Rio Grande
do Sul, acompanhando Os miSsior*ios, juntando-se a outros aldearnentos Guarani; por fim,
outros grupos, fugiram para as matas, juntando-se aqueles que ja viviam de forma
independente nas florestas, os quais anteriormente haviam se recusado a integrar as
missOes; estes ültimos auto-denominavam-se "Cainguá" na lIngua Guarani "gente da
floresta"; localizavarn-se na floresta atlântica, no atual oeste paranaense e leste paraguaio.
Helene Clastres refere-se a localizacAo deles: "Os Cainguas (gente da floresta)
denominação atribulda as tribos Guarani que não se submeterarn as reducôes jesuIticas nem
aos colonos, viviarn por volta de 1800, nas nascentes do rio Iguatemi, estendendo-se para o
norte ate a Cordilheira de São J05é, perto das nascentes do Ypané."(H. Clastres, 1978).

A partir dos grupos Cainguá-Guarani que mantiverarn sua independência, surgiram no
Brasil os 3 subgrupos Guarani que conhecemos hoje, a saber: Mbyá, Kaiowá e Nandeva
(Avá-Guarani); no Paraguai são denominados de Mbya, Ache Guayaki, Pai Tavyterá
(corresponde aos Kaiowá) e Avá —Guarani ou Txiripá (corresponde aos Nandeva).

Entre 1636 e 1641, investidas dos bandeirantes no Rio Grande do Sul, ocasionaram a
destruicAo das primitivas reduçOes jesulticas, como veremos adiante. Semeihantemente ao
Guairá, também no Tape a destruicão foi assistida passivamente pelas autoridades e
espanhóis de Assuncao e Buenos Aires.

Corn a RestauracAo da Coroa em Portugal, em 1640, acabaram as incursôes dos
bandeirantes preadores de Indios, esta atividade deixa assirn de influir no crescimento
territorial. Os bandeirantes portugueses agora são impulsionados pela descoberta de metais
e pedras preciosas na America espanhola, lancando-se da orla oceânica para o interior do
continente. DaI por diante as buscas as minas desempenharão o papel nos avanços
geograficos.

Os indios tinham então permissão para se defender corn armas de fogo. Em 1680 começam
a retornar as terras que haviam abandonado em conseqüência dos ataques portugueses.
Funda-se no atual Rio Grande do Sul, o local que viria a charnar-se Sete Povos das
MissOes, reduçOes compostas majoritariamente pela populaçao Guarani. São elas: São
Francisco Borja, São Nicolau, São Luis Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço
Mártir, Säo Joäo Baptista e Santo Angelo CustOdio. (Mapa n° 4, figuara 17 de Chrnyz).
Neste local havia cerca de 32 missôes jesuIticas, compostas em sua maioria por indios
Guarani e em menor parte por Kaingang e outras etnias. Historicamente, pelos fatos que
sucederam-se em Sete Povos. estas são as mais conhecidas.



1. 3. Tratados de Limites entre Portugal e Espanha firmados sobre o território
tradicional Tupi-Guarani

A ocupação ibérica sobre território Tupi-Guarani, dá inicio a urn contexto de disputas pela
terra através de intimeras bataihas, acordos e por fim tratados entre Portugal e Espanha não
leva-se em conta porém. as necessidades fundiárias dos verdadeiros donos da terra, os
indigenas. Sob a ótica de uma "historiografia da dominacão. de forma pontual apenas cita
os primeiros donos da terra corno coadjuvantes da historia; porérn, esta mesma
historiografia identifica os Guarani nestes locais, provando assim sua imemorial ocupacào
sobre o território em questão não entra no mérito do direito a terra pelos povos indigenas,
porém, inclui constantemente a presença Guarani. Vejamos corno são descritos os fatos.

Corn a revoluçao restauradora de 1640 e a consequente emancipação de Portugal, tornou-se
imperioso estabelecer os limites dos dominios de cada coroa. Em 1680 é fl.indada pelos
portugueses a Colônia do Sacramento, no sul do atual Uruguai. Objetivava Portugal
restabelecer os negócios corn Buenos Aires, interrompidos corn a separacão dos dois paises.
Também corn a fundacao deste posto, permitiria que a prata de Potosi chegasse a
metrópole, quando já declinava o comércio açucareiro.

Em 1715 é assinado o Tratado de Utrecht, onde se reconhecia mais uma vez os direitos
portugueses sobre este local, a Colônia do Sacramento. Porém, este tratado não pôs fim as
disputas territoriais, pois provocava interpretaçOes diferentes a cada uma das partes. Sob o
ponto de vista espanhol apenas Colônia do Sacramento pertencia a Portugal, pertencendo a
Espanha os territórios adjacentes. Os portugueses alegavam que o tratado ihe dera não
apenas aquela posse. mas do extenso território que a circundava. Em 1737 o governador
espanhol de Buenos Aires ataca a Colônia do Sacramento.

Em 13 de janeiro de 1750 é assinado o Tratado de Madrid. Este tratado propunha a troca da
possessão portuguesa, ColOnia do Sacramento (localizada a 60 km de Montevidéu ao sul do
Uruguai) pela região onde habitavam os Guarani dos Sete Povos das MissOes (atual oeste
do Rio Grande do Sul, ver mapa n° 4, figura 17 de Chmyz), na época possessão espanhola.
Os Indios Guarani deveriam abandonar seus povoados no Sete Povos, para fixar-se
novamente em terras de Espanha, a margem direita do rio Uruguai. Cabe salientar que a
leste de Sete Povos havia ainda cerca de vinte e cinco missOes, compostas em sua maioria
pelos Guarani. (Mapa n° 4, figura 17 de Chmyz).

Pelo acordo, Os limites entre as duas potencias ficariam assim fixados: "começava em
Castilhos Grande, na atual costa uruguaia; procurava as vertentes da lagoa Mirim e do rio
Negro ate alcancar o rio Ibicui, e dai descia ate o rio Uruguai, seguindo por este ate a foz do
Peperi-guacu. Em seguida prolongava-se ao Iguaçu, ate alcancar o Paraná. Dali ia ter ao
Igurei. Subindo o rio pela contravertente, afluente do rio Paraguai, atingia o Jauru. Em linha
reta tocava o Guaporé e, seuindo-o, a divisa continuava ate o Mamoré. Dai contava-se
meia distância da boca da foz do Madeira, no Amazonas, de onde se tirava outra linha ate
as nascentes do rio Javari, para buscar o SolimOes e continuar ate o Japurá. 0 rio Negro era
atingido no ponto de separacao da sua bacia corn a do Orenoco, encontrando-se logo a
seguir a serra do Paracaima, que servia de limite corn a Guiana Holandesa" (Quadros, 1967,
p. 207-8).



Janio Quadros e Afonso Arinos transcrevem o relato de Southey (1862), caracterizando os
sofrimentos épicos a que os guarani foram submetidos, compelidos a execuço do
decretado deslocarnento: "Os missionários emigrariam das aldeias que a Espanha cedia ao
oriente do Uruguai, levando consigo todos os seus bens e todos os seus Indios, que iriam
estabelecer algures dentro do território espanhol, e também os indIgenas levariam toda a
sua propriedade móvel e semovente, suas armas, pólvora e muniçôes. Seriam as reduçOes
entregues a coroa de Portugal corn suas casas, igrejas e edificios de toda espécie,
propriedade e posse da terra. (...) A cessão da Colônia e dos estabelecimentos ao nascente
do Uruguai se efetuaria dentro de urn ano contado da assinatura do tratado. (...) Nas sete
florescentes reduçOes situadas na area atribulda a Portugal, habitavam cerca de 30.000
guaranis.(...) Todos estes, corn muiheres e flihos, corn doentes e vethos, corn cavalos e
ovethas e bois, tinham, como do Egito os flihos de Israel, de emigrar para o deserto, nAo
fugindo a escravidão, mas obedecendo a uma das mais tirânicas ordens jarnais emanadas do
poder insensivel " (J. Quadros, 1967, p. 179-80-81).

A contragosto os Indios guarani da maioria das reducOes intentaram urn movimento de
salda de Sete Povos, porém, todos retornavam vendo a impossibilidade da transferência,
seja porque ao sair acabavam invadindo território de outros grupos indIgenas inimigos, os
charruas, seja porque as terras au nAo erarn boas para o cultivo, desérticas, seja porque
havia pouco espaco para a totalidade da populaçao, e ainda, não havia tempo suficiente para
preparar os cultivos (apenas trés meses de prazo) para receber aquela multidAo de
populacão; naquele momento mostrava-se a total inviabilidade da rnudança. Os jesultas
entram corn uma representacão junto as autoridades, na qual declaravam impossIvel a
transferência. Inicia-se assim, urn rnovimento de resisténcia, caracterizado pela recusa dos
Guarani em entregar as terras de Sete Povos das MissOes.

Da tentativa de emigraçao forcada resultou a insurgéncia uma a uma das sete reduçoes. A
situação complicava-se, uma vez que as sete reducOes atingidas pelo decreto de mudanca
receberam a adesão das nAo atingidas em nümero de vinte e cinco, dispostas a apoiá-las na
resisténcia. Uma gtierra avizinhava-se. Os guarani firmes em seu propOsito de nAo arredar
pé do local, começam a voltar sua animosidade também contra os padres, conforme relato
de Southey (Quadros, 1967): "Publicamente se proclamava que esquecidos do amor devido
aos guaranis como flihos seus, thes tinham os jesultas vendido aos portugueses as aldeias e
as terras, e os rnagistrados recentemente eleitos, a todos proibirarn sob pena de morte ate o
falar em obedecer, ou escutar sobre este assunto os jesultas, nio se sofrendo que pregassem
os padres sobre outra matéria que não as leis de Deus. Pouco mais eram os jesuftas agora do
que prisioneiros, onde pouco antes gozavam de absoluta autoridade, tao grande mudanca
produzira o ressentimento de urna injustiça." (Quadros, 1967, p. 186)

A direcao da Companhia de Jesus ordena aos missionários que inutiizem a pólvora
existente e impeçam o fabrico de arcos, flechas e outras armas. "Vencido o prazo concedido
aos rebeldes pasa que se conformassem corn o tratado (...) e cuidassem de se recoiher a
Buenos Aires, a fim de nAo se comprometerem na sedição" (Quadros, 1967, p. 186). 0
provincial da região abre mAo de seus poderes outorgados pela Coroa da Espanha,
depondo-os em mAos do governador e do bispo de AssunçAo. Irromperam as hostilidades.
Os guaranis de São Luis, São Miguel, São Lourenço e São JoAo atacam no rio Pardo urn
destacamento portugués. Destaca-se na luta o alferes da reduçAo de São Miguel, o Indio
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guarani Sepé TiaraiCi. Mais tarde neste mesmo local os guaranis levam tropas de cavalos
dos portugueses.

o representante do govemo português, Gomes Freire, junto aos trabalhos de denwcaçao,
receando ter de sustentar, corn seus Unicos recursos militares, essa situaçAo, recusou receber
os Sete Povos antes que os espanhóis os declarassem definitivamente pacificados. A
responsabilidade de jesultas espanhóis acabou sendo levada a insurreiçâo dos mndios
missioneiros. "As notIcias acerca do estado de guerra no Sul, atribuIdo aos jesultas
espanhóis do Paraguai, e as acusaçOes aos jesuftas portugueses que teriam oposto sérias
dificuldades a missâo de Mendonça Furtado no Norte, criavam então urn ambiente
carregado contra a Companhia de Jesus, a qual se imputava o proposito de projetar a
organizaçao de urn império teocrático na Sul-América. Os incidentes registrados no Norte e
no Sul seriarn preliminares da açäo militar em preparaçAo...". (Quadros, 1967, p. 189)

Não se conseguia avançar na demarcaçao. Os negociadores de ambos os lados faleceram. 0
rei enlouquecera. Pombal tentou negociar modificaçoes, sem êxito. A execuçAo do tratado
fo i suspensa. Em 12 de fevereiro de 1761 o Tratado de Madrid é anulado pelo Tratado de El
Pardo. "A ciência das cláusulas do tratado de Madrid, de 1750, causou grande dissabor em
Lisboa e no Brasil, por causa da estipulada entrega do Sacramento; e desagradou, na
Espanha, e no Prata, por causa da mutaçAo de fronteiras na zona das Missôes. Foi por causa
dessa oposiçAo, nos dois palses, que D. José I e D. Carlos III resolveram anulá-lo através
do tratado de El Pardo" (Quadros, 1967, p. 193).

Os Sete Povos continuam ternporariamente em terras - supostamente - espanholas no
mesmo local. Já em 1759 o Marques de Pombal conseguira a expulsAo dos jesultas de
Portugal e suas colônias. Em 1767 na Espartha é adotada a mesma medida. Somente em
1768, por temor a reação indIgena, o decreto de expulsao dos jesultas foi aplicado nos Sete
Povos das MissOes.

Em 1767 a populaçao de Sete Povos das Missôes era estimada em 25.000 Indios. Destes,
em 1801, so restavam 14.000. Os jesultas foram substituldos por padres de outras
congregaçOes e por administradores civis. Imediatamente iniciaram os atritos entre os
Indios e os novos administradores. Os indios passaram a ser explorados por ambas as
partes. A decadéncia de Sete Povos foi imediata. Os guarani começam a abandoná-la,
espaihando-se pelos dominios agora portugueses ou em terras argentinas ou paraguaias.

Em 1777, os espanhóis tomam pela quinta vez a Colônia do Sacramento. Em 10 de
setembro de 1777 é assinado em Santo Idelfonso urn acordo de limites entre as duas Coroas
referente as terras do Sul. Segundo Jãnio Quadros (1967), "a tImida conduta portuguesa
perrnitiu que o Tratado de Santo Idelfonso fosse favorável aos interesses castellianos. Em
linhas gerais mantinham-se os lindes tracados em 1750, no Tratado de Madrid, corn
exceçäo do Sul, onde se fizeram mudanças acentuadas. Por esse acordo incorporaram-se a
Espanha o Sacramento e os Sete Povos das MissOes. Os lirnites, agora, corriam no Chul e
não mais em Castilhos Grande, passando pela lagoa Mirim ate o Peperi-Guaçu" (Quadros,
1967, P. 210).
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Outros comentários Quadros faz desse Tratado: "Pelo Tratado de Santo Idelfonso, -
estigmatizado pelo Visconde de São Leopoldo como sendo o tratado mais que todos
leonino e capcioso, - 0 Brasil perderia, em relacão ao de Madrid, o vasto território das
MissOes, ate as margens do Pepiri-Guaçu. A cidade de São Borja, entre outras, ficaria sob
dominacão casteihana, se prevalecesse ta! fronteira. 0 intemacionalista Carlos Calvo, -
sempre pronto a depreciar os portugueses, - disse do Tratado de Santo Idelfonso: 'Más
vantajoso a España que el de 1750, Ia dejó en ci dominio absoluto y exciusivo del Rio de la
Plata, enarbolando su bandera en Ia Colonia do Sacramento y estendiendo su dominacion a
los campos del Ibiscui en la margen oriental del Uruguay, sin más sacrificio que la
devolucion del a isla de Santa Catalina, de la qua! se havia apoderado por conquista'.
Apesar do próprio chefe da comissão espanhola qualificar o Tratado de Santo Idelfonso
como lesivo e prejudicial aos interesses da Coroa de Portugal, nAo demoveu, lembra o
Brigadeiro Machado de Oliveira, o governo luso do propósito de the dar pontual execuçào".
(Quadros, 1967, P. 193-4).

Uma nova guerra pelas fronteiras no Sul é iniciada entre Portugal e Espanha em fevereiro
de 1801. Jânio Quadros comenta que esta guerra "fez corn que as tropas que guarneciam a
fronteira do Rio Grande do Sul levassem de roldâo a guamição espanhola, e se nAo fora a
prudência do Governador Veiga Cabral, seguramente os lusitanos teriam chegado ate a
margem esquerda do rio da Prata. Fortificaram-se os soldados de Portugal na barra do
arroio Chul, junto a costa, e firmaram definitivamente a fronteira brasileira pelo Chul,
margem esquerda da Lagoa-Mirim a Oeste, e o rio Jaguarão a Noroeste" (Quadros, 1967, p.
194).

Em 6 de junho de 1801, é firmado entre as duas Coroas o Tratado de Badajoz, este tratado
pôs termo a guerra iniciada em fevereiro do mesmo ano entre Portugal e Espanha, não
revalidou o Tratado de Santo Idelionso, nem mandou restabelecer o status quo antes da
guerra, continuando na posse dos portugueses os territórios conquistados no Rio Grande do
Sul e defmitivamente incorporados ao território brasileiro.

Jânio Quadros assim defme a formação do povo do Rio Grande do Sul: "0 Rio Grande
resultou de correntes humanas diversas nos objetivos e na origem. Dc urn lado os Indios:
guaranis das missäes e charruas das planIcies; de outro os espanhois, que reivindicando a
regiAo aos portugueses, constituIram-se em elementos formadores da populacao. A par dos
nativos e dos casteihanos, os jesuItas desempenharam notável papel missioneiro, enquanto
que pelo interior, os paulistas, isto é, os mamelucos, incursionavam na faina preadora,
radicando-se, muitas vezes no campo de criação "(J. Quadros, 1967, p. 205).

•	 A disputa de territórios entre as duas coroas portuguesa e espanhola dá-se a todo
•	 sobre território Guarani, questAo que a análise histórica oficial geralmente nao menciona

•	 diretamente, porém, mostra-se aqui, mesmo através da historiografia da dominacAo, que
.	 fato. Como vimos, toda a regiao, ressaltada pela historiografia, do Guairá a Sete Povos, foi

e ainda e, ocupada por esta populacao indIgena. Portanto, toma-se ate dispensável de certa
•	 forma, recorrermos mais a etno-história jesuItica da região, pois a própria história oficial,
•	 comprova a ocupação guarani no local.

.
•
•

•
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1.4. Levantamentos arqueologicos comprobatórios quanto a presenca Tupi-Guarani
nas regiöes de tradicional ocupação no estado do Paraná

o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas/CEPAIUFPR, cedeu material para o Laudo
Antropológico. Consiste em levantamentos arqueologicos que atestam a presença Tupi-
Guarani em várias regiOes do estado do Paraná, agora corn suas respectivas dataçOes, os
extremos, - a mais antiga e a mais recente datação. Salientamos que estes locais, onde
foram achados os objetos arqueológicos, são os locais onde foram possIveis a equipe do
CEPA realizar as pesquisas ao longo de vários anos; em geral, elas tern sido desenvolvidas
no rastro da iminente instalaçao de grandes projetos, como da Usina Hidrelétrica de Itaipu,
durante o piano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu, entre outros. Se fosse possIvel a
equipe do CEPA rastrear arqueologicarnente a maior parte do estado, acreditamos que
certamente encontrariam na major parte cia area, dados arqueologicos Tupiguarani, assim
como encontramos estes dados palmi!hados pelo espaço paranaense na literatura histórica e
etnográfica da regiao, no decorrer dos ültimos 500 anos de história do continente. (Mapa n°
11). Em seguida apresentamos os dados arqueológicos de três regiöes pesquisadas pelo
CEPAIUFPR no estado do Paraná, a saber a região do lago da Usina Hidrelétrica de Itaipu,
na area do Parque Nacional do Iguacu e a região da cidade de Foz do Iguacu, regiOes estas
nas quais atestam a presenca maciça da populaçao Tupi-Guarani desde tempos imemoriais.
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Mapa no ii. Pesquisas Arqueologicas desenvolvidas pelo CEPAIUFPR no Estado do Paraná
e adjacencias, que revelaram sitios e fases da Tradiçäo Tupiguarani.
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Figura extralda de CHMYZ, Igor. A Arqueologia do Paraná (em elaboracão/2002).
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Localizaçao dos Projetos Arqueologicos e as respectivas datacoes dos periodos (Os
•	 extremos) em que Os Tupi-Guarani habitaram a regiao. As datas foram obtidas pelos
•	 métodos de datacao Carbono-14 (C-14) e por Termoluminescência (TL).

•
•	 1. PRONAPA (1965-1970).

2. Projeto ArqueolOgico Itararé (1965/68).

•	 Nas areas dos projetos I e 2 (Rios Paranapanema e Itararé) as datas variam de 80 d.C. a 1190 d.C.

•	 3. Projeto Arqueologico Itaipu (1975/83).

Na area 3 (Proj. Arq. Itaipu), variam de 325 d.0 a 1895 d.C.

4. Projeto ArqueolOgico Santiago (1979/80).

•	 Sem datacao

•	 5. Projeto ArqueolOgico Rosana-Taquaruçu (1983-1986192).

Na area 5 (Rio Paranapanema). variam de 460 d.C. a 1650 d.C.

6. Projeto ArqueolOgico Canoas (1992196).

•	 Sem datacao

.
•	 7. Projeto ArqueolOgico Passaüna (1984/85).

•	 Na area 7 (Curitiba): 1422 d.C.

.

•	 8. EIA-RIMA UHE Salto Caxias (1993).

Sem datacão

.
9. Porto São José (PR) e Bataipora (MS) (1967).

•	 Na area 9 (Mato Grosso do Sul), variam de 1475 d.C. a 1840 d.C.

.

•	 10. Querencia do Norte (BLASt), 1961)*
.	 11. José Vieira (EMPERAIREe LAMING, 1959)*

12. Lagoa Xambré (1976).
•	 13. Francisco Alves (1980).
.	 14. Ubiratã(1970/71).

15. J. Lopes (1959).
•	 16. Kalore (1967).
.	 17. SertariOpolis (1968).

18. Ibiporâ (1966 e 1968).
•	 19. Santana do Itararé (1965).
•	 20. São José da Boa Vista (1973).

21. Senges (PR) - Itararé (SP) (1968).

•	 39,

•

•

.



22. EIA-RIMA Rodovia PR-151 (2001).
23. EIA-RIMA LI 750kv Ivaiporã-itaberá (1999).
24. Conceiçao (NIGRO, 1970)*
25. EIA-RIMA BR-376 (2001).
26. Estirão Comprido (SILVA e BLASI, 1955)*
27. Piano de Manejo Parque Nacional do Iguacu (1998).
28. Mangueirinha (1982).

Sem dataçao de 10 a 28.

29. União da Vitôna (1967).

Na area 29 (Rio Lguacu): 1450 d.C.

30. Mallet (1965).

Sem datacao

31. Paranagua (1979 e 1998).

Na area 31 (Paranaguá): 1549 d. C.

* SItios trabaihados por outros pesquisadores.

1.4.1. Dados arqueologicos pesquisados na area do reservatório da Usina Hidrelétrica
de ltaipulParaná.

De 1975 a 1983 foram desenvolvidas pesquisas arqueológicas nas margens brasileiras do
rio Paraná, as quais seriam atingidas pelo reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu; o
reservatório veio a ocupar uma area de 835 Km2. Através do Projeto Arqueológico Itaipu,
foram descobertos e trabalhados 237 sItios arqueologicos, dos quais 89 eram pré-cerâmicos
e 148 cerâmicos. 0 estudo permitiu a reconstituição das etapas de ocupação humana na
area, abrangendo urn perlodo compreendido entre 6000 A. C. e 1920 D. C.. Quanto aos
sItios pré-cerâmicos, foram agrupados nas fases Vinitu, Pirajul, Ipacaral e TatuI; nAo foram
avaliadas ainda a que tradiçAo pertencem. Quanto aos cerâmicos, integraram as fases
Itacorá, Ibirajé, Sara.ndi, Icaralma, Cantu, Pacitá e Assuna. Destes sItios cerâmicos, 116
pertencem a tradiçao Tupiguarani, conforme classificaçao arqueo1ógica Reproduzimos
aqui o texto apresentado pelo Prof. Dr. Igor Chmyzl CEPAIUFPR, no 2° Seminário da
Itaipu Binacional sobre Meio-Ambiente, realizado em Foz do Iguaçu em 1987, ressaltando
aqui apenas a tradiçao Tupi-Guarani.

Fase Itacorá: Fase da sub-tradiçAo Pintada Tupiguarani representada por 42 sItios em
toda area, mas de forma concentrada nas suas porçOes superiores e medianas.(...) Os
cacadores-coletores..hortjcultores desta fase ter-se-iam movimentado no sentido norte-sul,
no trecho pesquisado do rio Paraná. Existe uma datacAo de A. D. 1250 +- 55 para urn de
seus sItios.
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Fase Ibirajé: Fase da tradiçâo Corrugada Tupiguarani representada por 36 sItios, sendo
mais expressiva nas porçOes inferiores da area de Itaipu. (...) a seriaçAo das coleçOes
cerârnicas indica a movimentaçäo dos integrantes da fase no sentido norte-sul da area
pesquisada. Muitos dos seus sItios foram datados, cobrindo urn perlodo que vai de A. D.
1190+-4OaA.D. 1696+- 80.

Fase Sarandi: Os 15 sItios desta fase da tradiçAo Escovada Tupiguarani limitaram-se as
porçôes medianas e inferiores da area estudada. (...) Ha indIcios de que esta fase tenha se
dispersado do sul para o norte na caiha do rio Paraná. DatacOes situam-na entre A. D. 1300
+- 40 e A. D. 1805 +- 70.

Outros sItios pertencentes a tradiçäo Tupiguarani, por apresentarem caracterIsticas
próprias, não foram incluldos nas fases relacionadas acima, como o PR TO 62, encontrado
no extremo norte da area. Pertence a subtradiçAo Pintada da fase Condor que foi
estabelecida no rnédio IvaI, e poderia representar uma extensão desta no rio Paraná. A fase
Condor possui dataçoes que vào de A .D. 885+- 150 ate A. D. 1410+- 60.

O sItio PR Fl 82, localizado prOximo a Foz do Iguaçu, e o PR FO 24, ao lado de Guairá,
apresentarn fortes indIcios de contato corn os espanhOis que atuaram na area no século XVI
e XVII. A estrutura dos sItios é tipicarnente indIgena porém entre seus objetos aparecem
alguns modificados (peças metálicas) devido a presença espanhola.

Urn dos sItios deve corresponder a vila de Ontiveiros, fundada em 1554 por Garcia
Rodrigues de Vergara. Essa vila foi estabelecida sobre uma aldela indIgena Guarani
denominada Canideyu.

Igualmente apresentando indIcios de contato corn o europeu, mais trés sItios da tradicao
Tupiguarani foram registrados ao longo do rio OcoI. Está relacionada as reduçôes que
osjesuItas flindaram no Paranã a partir de 1610.

Nas proximidades do extrerno sul da area de Itaipu existem duas referências históricas
sobre reducOes jesulticas: a de Santa Maria, fundada em 1626 ao lado das Cataratas do rio
Jguaçu e a de Nossa Senhora da Natividade do Acaral, estabelecida em 1619 na margem
direita do rio Paraná, no Paraguai, nas imediacöes do rio Acaray, todas as duas
Tupiguarani.

Ainda ligado ao movimento espanhol dos séculos XVI e XVII, está o sItio PR FO 42 ao
lado do porto de travessia fluvial de Guaira. Este local näo foi atingido pelo reservatório de
Itaipu e e formado por dois muros paralelos corn mais de 200 rn de extensão, corn base
larga e que atingem I m de altura. Tais estruturas seriam urna fortificação que eles teriam
erigido para impedir a passagem dos Indios guarani e jesultas que, em 1631, fugindo
dos ataques dos bandeirantes as reducoes de Santo macjo Menor e de Nossa Senhora
de Loreto no rio Paranapanerna, haviam navegado ate a altura dos Saltos de Sete Quedas.
Neste ponto teriam desembarcado e tentado prosseguir viagem por terra, sendo bloqueados
pelos espanhóis. Numericarnente superiores, os Indios acabaram forçando a passagem.
lnformaçOes históricas existem sobre uma foitificaçao espanhola coincidindo corn a
localizaçao do sItio PR FO 42.



Também foi possIvel detectar a intrusão de traços da fase Cantu em sItios da fase Itacorá,
Ibirajé e Sarandi, da tradiçao Tupiguarani, inferindo contemporaneidade.

O sItio cerãmico PR Fl 145: os Indios Guayaki, tidos como pertencentes a famIlia
linguIstica Tupi-Guarani e que foram observados no começo deste século (XX) nas
proximidades da margem direita do rio Paraná, no Paraguai, produziam uma cerâmica
comparável a do sItio PR Fl 145, embora pareça que essa prática seja recente.

Fase Assuna: Os oito sItios dessa fase foram descobertos na metade inferior da area
pesquisada e pertencem a tradiçAo Neobrasileira. Mostra a fusAo de teenologias iiidIgenas e
portuguesa. Se percebe nesta fase, a incidência de grande parte dos traços diagnosticos da
fase Sarandi, da subtradicäo Escovada Tupiguarani. Cronologicamente esta fase pode ser
situada entre a metade do século XIX ate as primeiras décadas da atual (see. XX), quando a
regiAo sofreu profundas mudanças sociais e econômicas. No momento da fundacäo da
Colônia Militar de Foz do Iguacu em 1889 havia na margem esquerda do rio Paran, ate 27
Km ao norte de sua confluência corn o rio lguacu, habitantes brasileiros, indIgenas
(guarani) e estrangeiros.

A continuidade dos trabaihos na area de Itaipu: No municIpio de Guaira, em uma area
florestada e reservada para a instalaçao de um estaleiro, foram encontradas peças
cerâmicas, onde revelou-se vários sItios : urn pre-cerãmico da fase Vinitu e trés
cerãrnicos pertencentes a tradiçäo Tupiguarani. As escavaçôes revelaram caracterIsticas
da estrutura habitacional da antiga aldeia indIgena, além de pecas ósseas bern conservadas.
Entre estas destacam-se anzois, artefatos ate agora nâo registrados em nenhum sItio
arqueológico Tupiguarani no territOrio nacional. A outra area que está recebendo atenção é
a do futuro Centro Náutico e Recreativo do Guaira. Nela foram localizados três sItios, dois
pertencentes a tradiçao Tupiguarani.

1.4.2. Dados arqueológicos pesquisados na area do Parque Nacional do Iguacul
PNUParaná

Neste subcapItulo também nos limitaremos a reproduzir os trabaihos do CEPA/IJFPR corn
algumas observacOes resumidas.

Em 1969 o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológieas/CEPAIUFPR já havia
identificado urn sItio arqueológico de tradicão Tupiguarani no interior do Parque
Nacional do IguaçuIPNI. Convidado pelo IBAMA para participar das discussOes sobre o
Piano de Manejo do PM, o CEPA, em 1997, inicia novo trabaiho arqueológico junto ao
Parque.

A pesquisa, programada para restritos 15 dias (dezembro de 1997), previa enfoques
amostrais em trés espacos daquela Unidade de Conservacao: o primeiro na margem direita
do rio Iguaçu, nas proximidades das Cataratas; outro ao longo da estrada do Colono e o
ültimo junto as formadores do rio Floriano. 0 inIcio da pesquisa foi pelo menos duas vezes
postergado; quando fmalmente, inicia-se a pesquisa, junto as Cataratas do Iguaçu, em



seguida os trabaihos são interrompidos. As duas propostas seguintes de pesquisa, já
previstas, sofrem alteraçOes em sua programaçAo original. Somente em abrilI98, na
tentativa de dar-se sequência aos trabaihos, durante 13 dias apenas, foi permitido a
pesquisa, porém, em outra regiAo, na fronteira corn o meio extemo, na divisa seca do
Parque, do rio Represinha ate o rio Benjamin Constant. As areas previstas anteriormente
não puderam ser pesquisadas. Desta forma, pontuada por idas e vindas, interrupcOes e
censura de areas, foi realizada em curto espaço de tempo pesquisa arqueológica no interior
do Parque Nacional do Iguacu. Foram identificadas 28 sItios arqueológicos. Mapa n° 12.
(Figura 17 de Chmyz. IndIcios arqueológicos localizados na area do PNI). Novamente
foram paralisadas as pesquisas, agora laboratoriais. Foram retomadas somente em outubro
de 1998, quando é entâo retomado o relatório técnico, o qual consultamos. Nele, trabatho
intitulado "Relatório Técnico sobre Arqueologia e a Etno-História da Area do Parque
Nacional do Iguacu"/CEPAJUFPR, Curitiba, 1999, Chmyz relata: "As prospeccôes foram
realizadas em dois curtos perlodos, no primeiro semestre de 1 998(...). 0 projeto previa três
enfoques: urn na margem direita do rio Iguaçu, nas proximidades das Cataratas, outro ao
longo da estrada do Colono e o Ultimo junto as formadores do rio Floriano. 0 primeiro
trecho foi acessado através das trilhas existentes e pelo rio principal. Na mata foram abertas
picadas acompanhando cursos fluviais. Além da visualizaçAo superficial do terreno
pequenos cortes-experimentais foram praticados espacadamente para a localizacAo de
traços arqueológicos. Na margem dorio Iguacu situada entre as corredeiras da Irene e a foz
da Sanga Boqueirão, as picadas foram intensificadas para o interior, a procura de elementos
relacionados a reduçao de Santa Maria. Nesse trecho, na cartografia jesuItica do século
XVII, está assinalada "S. Maria". Tal referência poderia ser apenas alusiva as Cataratas,
assim como ao "Salto Grande", que foi destacado no mesmo mapa, no rio Paraná. A
diferenca entre as nominaçOes é a cruz acompanhando de Santa Maria, convençäo presente
nas demais reducOes marcadas no mapa jesuItico. Vários dias forain empregados nessa
procura e, as picadas abertas. muito dificeis e vagarosas. não foram suficientes para se
vascuihar todo espaco pretendido. As possIveis rumnas da redupAo de Santa Maria não
forarn encontradas. Na sequência, as pesguisas sofreram alteracOes guanto a programacão
original." (Chmyz: 1999, p44).

Ha várias referências etnográficas citadas por Chmyz no decorrer do texto, sobre a redução
de Santa Maria. Se houver interesse em aprofundá-las estäo contidas nas páginas 72 e 73 do
texto citado acima.

Apesar dos atropelos e falta de tempo hábil para os procedimentos necessários a pesquisa,
foram identificados vários sitios. entre eles os sjtios PNI-0l, PNI-02, PNI-04 e PNI-05
todos eles classificados como pertencentes a tradicAo Tupiguarani e localizados no interior
do parque. (Ver Mapa n° 12: locaiizacão dos achados arqueologicos Tupiguarani nos pontos
PNI: 01-02-04-05; e Figura n° 3: fotos dos achados arqueologicos Tupiguarani). Chmyz
relata: "(...) verifica-se que a tradicao Tupiguarani instalou-se preferencialmente na margem do rio
Iguaçu." (Chmyz: 1999, pp 71). Ainda, Chmyz assinala: (...) "as demais ocorréncias da tradicao
tupiguarani näo puderam ser fihiadas as fases devido a pequena amostragem". (Chmyz: 1999, pp
71). Mais adiante Chmyz se ressente novamente quanto ao tempo de pesquisa reservado a ele: "(...)
os traços arqueológicos referentes aos outros grupos indIgenas identificados pelas pesquisas
anteriores na região de Foz do Iguacu, não foram detectados nas atuais. Tal resultado deve-se
unicamente ao curto espaco de tempo dispendido na avaliaçao". (Chmyz: 1999, pp 72).



Figura 17. Indlcios arqueológicos localizados na area do Parque Nacionat do Iguaçu.

Extraldo de I. Chmyz. Relatório Técnico sobre Arqueologia e a Etno-História da Area do
Parque Nacional do IguaçuICEPAIUFPR, Curitiba: 1999. Pp 46
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Mapa 0 12. (Figura 17 de Chmyz. IndIcios arqueológicos localizados na area do PNI).





A seguir as recomendaçOes e sugestOes de Chrnyz ao fmal do trabaiho. Selecionamos as
que apresentam correlacAo corn os Tupi-Guarani:

"Tendo em vista os resultados da presente pesquisa arqueológica na area do Parque
Nacional do Iguaçu, recomenda-se:

3. a realizacão de urn projeto de pesquisa arqueológica na margem do rio Iguacu, no
trecho compreendido entre o córrego do Mingau e a rodovia BR-467, a das Cataratas. A
pesquisa deve ser sistemática, possibilitando a localizacão de todos os sItios
arqueológicos; deve incluir a topografia dos sItios descobertos e a coleta de amostras
que permitam a sua fihiacäo cultural. Objetiva-se principalmente, a identificacao do sItio
Tupiguarani que serviu de base para o estabelecirnento da reduçao de Santa Maria, em
1626.

4. que o sItio identificado corn a reducão de Santa Maria seja pesquisado intensamente e
que, corn os resultados desta, se desenvolva urn projeto de reconstruçäo das estruturas
que o compunham, para frns turIsticos-culturais.

6. a localizaçâo do sftio Tupiguarani existente na margem do rio Iguacu, junto ao porto de
balsa da estrada do Colono, contando corn a indicacão de guarda forestal (policial
Rubens Luiz Barreto).

12. que sejam arrolados os documentos históricos de posse do parque corn a avaliacao do
estado de conservaçào para serern devidarnente acondicionados.

13. a promocào de pesquisa de história-oral junto aos moradores vizinhos ao Parque,
especialmente àqueles mais idosos e aos que de algurna forma atuararn na area.

15. a producao de urn documentário histórico sobre a ocupacào indIgena antes e apOs a
chegada dos europeus na região para fins educativos e turIsticos-culturais. Deverá ter o
assessorarnento de especialista nas areas de historia, arqueologia e antropologia." (Chmyz:
1999, pp 75-6)

Do material técnico disponIvel podemos inferir algumas questOes:

- que os Guarani habitavam a area que hoje é considerada como parte do Parque Nacional
do Iguacu, flindamentalmente nas margens do rio Iguacu, próximo as Cataratas;

- a certeza de que existiu au, a partir de dados históricos e etnográficos, a reducao
jesuitica denominada Santa Maria, ocupada pelos Tupiguarani, nAo tendo sido
localizado o sItio unicamente por falta de tempo hábil para a pesquisa;

urn claro descontentarnento do pesquisador corn o trabaiho realizado, tanto pela falta de
tempo hábil, quanto pela restrição de areas para proceder a pesquisa; o professor Chmyz
relata, que este material produ.zido sobre o PNT, foi o ünico material produzido por ele,
qele no pode ser publicado....
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1.4.3. Dados arqueológicos pesquisados na região de Foz do IguaçulParaná

Nos limitaremos a reproduzir aqui o texto de Chmyz, o mesmo relatório técnico acima
citado. Inicia o trabaiho, informando sobre as primeiras pesquisas arqueológicas existente
na região:

"Os primeiros dados arqueológicos sobre a ocupacão indIgena do oeste do Paraná são
devidas ao naturalista argentino Juan B. Ambrosetti. Nas duas ültimas viagens que realizou
pelo rio Paraná, entre Os anos de 1892 e 1894, coletou e escavou artefatos indIgenas antigos
nas margens do Brasil e Paraguai. Ao visitar as Cataratas do Iguacu encontrou fragmentos
de recipientes cerâmicos junto aos detritos vegetais acumulados na margem do rio,
julgando-os transportados pela caudal a partir de terrenos erodidos no interior.
(Chmyz: 1999, pp28).

O seu trabaiho mais proficuo, foi entretanto, nos espacos da recém instalada Colônia
Militar de Foz do Iguacu e dos portos situados mais ao forte, ao longo do rio Paraná
(Figura n° 5 de Chmyz). (...) Nos trechos desmatados Ambrosetti registrou recipientes
cerârnicos, principalmente grandes urnas, e artefatos de pedra como lâminas de machados e
mãos de pilöes. 0 achado de tembetás de resina no interior das urnas possibilitou
comparacOes corn os produzidos pelos Indios Cainguá dos arredores. Estudados também
pelo naturalista argentino. foi esciarecido gue os Cainguá cornunicavam-se através de uma
lIngua gue os relacionava a farnIlia Tupi-Guarani." (Chmyz:1999, pp28).

Como ja vimos anteriormente, os Cainguá (gente da floresta) são os próprios Guarani,
aqueles que refugiaram-se mata adentro, fugindo tanto da ação jesuItica como bandeirante.

•	 Sete décadas depois Chmyz inicia suas pesquisas na area. Aponta o vandalismo sobre as
•	 areas de patrimonio arqueologico da região, no perlodo em que ocorre major incremento

•	 populacional, a partir da década de 40, a medida em que avançava o desmatamento e a

•	
ocupação do solo. 0 autor relata:

(...) "Quando o CEPA/UFPR realizou as prospecçOes no sItio PR Fl 8: Cataratas do Iguacu,
em janeiro de 1969, os pesquisadores foram guiados por urn paraguaio designado para esse
fim, pela administracão do Parque (PM). 0 guia conhecia o local desde 1942 e havia
presenciado a retirada, por outros visitantes, de várias urnas contendo restos ósseos
humanos. Os buracos constatados na ocasião por toda a area corroboravam a inlormaçao.
(Chmyz: 1999, pp3O).

Os trabaihos de 1969, integrado ao Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, foram
originalmente estruturados para abranger urn trecho do rio Paraná, ao norte da Cidade de
Foz do Iguacu. A incursAo ao Parque foi ocasional e em funcAo das noticias recothidas
sobre a existéncia de abundante material indIgena nas proximidades das Cataratas. Pensava-
se que o local poderia estar relacionado corn a reduçäo de Santa Maria, que teria sido
fundada pelos jesuItas da década do século XVII nas cercanias. Descartada essa possibilida-

J)
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Figura n° 4. Pontos de coleta arqueotógica entre 1892 e 1894, por Ambrosetti.
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de. tendo em vista que as estruturas constatadas no sitio PR Fl 8 referiam-se a urn
estabelecimento indIgena näo influenciado pelos europeus, os procedimentos adotados
limitaram-se a obtencAo de pequenas amostras de material para estudo comparativo.
(Cbmyz: 1999, pp3O-l).

As pesquisas entAo desenvolvidas na margem do rio Paraná, desde as imediacoes da ilha de
AcaraI ate o rio Bela Vista, embora dificultadas pela ainda densa vegetacão ribeirinha,
possibilitaram a descoberta de 18 sItios arqueológicos. Foram mais comuns os sItios
cenimicos e relacionados a tradiçäo Tupiguarani. Mostrando tendências diferenciadas
na tipologia e morfologia de sua cerâmica, esses sItios foram agrupados em fases
denominadas Ibirajé e Sarandi. Esta, a gual está vinculado o sItio PR Fl 8 estudado no
Pargue, revelou-se como a mais recente da tradição na area." (Chmyz:1999, pp3l).

Mais a frente Chmyz descreve o resultado geral da pesquisa efetuada. (...)"Como resultado
das pesquisas efetuadas na area de Foz do Iguacu, foram defmidas dez thses arqueologicas.
As mais antigas, consideradas pré-ceramicas e vinculadas a grupos cacadores e coletores
generalizados, receberam as denominacOes Vinitu, PirajuI, IpacaraI e Tatul. As mais
recentes, atribuidas a grupos que tinham em comum a producao de cerâmica e a
horticultura, foram denominadas como fases Itacorá, Ibirajé, Sarandi, Icaraima, Cantu e
Asssuna. Foram percebidos, ainda, indIcios de outras ocupaçôes que, por apresentarem
traços diferentes, nAo puderam ser incluidas nas fases estabelecidas. (Chmyz: 1999, pp32).

•	 Aqui nos interessa a fase cerãmica, onde são já identificadas as tradicOes, entre elas a
•	 Tupiguarani. Depois de longa descricào do tipo de cerãmica produzida, na página 36

Chmyz afirma: "Entre os rupos ceramistas, os mais numerosos foram os pertencentes
.	 a tradição arciueológica Tupiauarani. Os seus rupos foram agrupados nas fases

Itacorá, Ibirajé e Sarandi. Esta divisão, que se baseou em vários traços diagnOsticos,
entre os quais a frequencia de decoracOes cerãmicas, tern conotação cronológica, sendo a

•	 mais antiga a primeira. (Chmyz: 1999, pp36).

Os sItios dessas fases cram superficiais, tinham areas que chegavam a 13.000 m2, e cram
normalmente constituldos por concentraçOes de material espacadas. As concentraçOes,
frequentemente acentuadas por manchas de terra preta, correspondiam as bases das
habitacOes e informavam sobre o padrao de implantaçao das aldeias. Conforme a fase, as
concentraçOes dispunham-se em cIrculo, semi-cfrculo e alinhadas em forma de L e T.
(Chmyz: 1999, pp36).

As datacOes obtidas para as fases Itacorá, Ibirajé e Sarandi cobrem uma faixa tem poral gue
vai de 1190 d.C. ate 1695 d.C.. (Chmyz:1999, pp37).

Em alguns sItios das fases Ibirajé e Sarandi foram encontradas pecas originárias do contato
inicial corn os europeus a partir da primeira metade do século XVI. Quatro sItios
mostraram, inclusive alteracOes na sua cerâmica em conseqüência do contato.
(...).(Chmyz:1999, pp38).
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(..) A fase Cantu, não ha dataçao absoluta para esta fase, mas a sua cerãmica ocorreu de
forma intrusiva em sItios Tupiguarani, indicando a sua contemporaneidade. (Chmyz:1999,

pp39).

Além das pesquisas acima resumidas, existem informaçoes de outras desenvolvidas pelo
Museu paranaense, ao lado do Parque, no municipio de Capanema, quando cinco urnas
funerárias da tradicão Tupiguarani foram expostas pela erosão da margern esquerda do
rio lguaçu. Apesar da depredacao causada por moradores locais, uma das pecas foi

resgatada intacta pelos arqueôlogos. Esta media cerca de 80 cm de altura e continha restos
ósseos humanos e oferendas constituidas por recipientes, pecas liticas e residuos
alimentares. (Chmyz:1999, pp4I).

Chmyz finaliza: Os dados produzidos pelas abordagens arqueológicas desde o final do
século passado no interior e nas proximidades do Parque comprovaram a intensa ocupacão
do espaço por grupos indigenas atravds de milénios. Permitiram, também, a avaliacào das
caracteristicas culturais de estruturais dos diferentes estabelecimentos, corroborando o
relato etno-histórico a partir do século XVI. (...) Diante desse quadro, a area do Parque
Nacional do Iguacu, por encerrar sitios em grande parte preservados, mostra-se muito
importante também para estudos arqueológicos futuros.'iChmyz:1999, pp42).

1.5. Extinção de aldearnentos Avá-Guaraiii no Brash e no Paraguai

Os depoimentos a seguir, transmitidos de forma tradicional, pela cultura oral, por dois
indigenas Avá-Guarani do Oco'y (o pajé e o cacique), relatam inurneras localidades onde
existiram "tekoas", terras indigenas nas quais eles mesmos viveram e/ou visitaram parentes
no transcorrer de suas vidas, nos quais a populacão Guarani foi expulsa.

Em pesquisa de campo, consultamos urn idoso Guarani, o pajé, que viveu toda sua vida na
região do extremo oeste paranaense, percorrendo aldeias entre o norte e o meio-oeste;
consultamos também o cacique, homern de seus cerca de 45 anos, que também tendo vivido
toda a sua vida na região do extremo oeste, também percorreu-a, conhecendo grande parte
da região do meio oeste ao sul do território paranaense.

Perguntei-lhes quantos "tekoas" (aldeamentos) eles haviarn conhecido/vivido nestas duas
regiöes do oeste do Paraná, de norte ao sul. A conversa durou toda uma tarde. Totalizaram
32 aldeamentos somente nesta regiao do oeste do Paraná. Contaram corn detaihes alguns
momentos, encontros familiares, festas, casamentos, mudancas de residéncia, reuniOes de
lideres, e corn pesar..., contararn como essas aldeias desapareceram, por conta da invasão
de terceiros, muitas vezes matando sua gente, obrigando a populacao Guarani a fligir, a
andar..., ajuntar-se a parentes em outras aldeias mais escondidas e protegidas, a reconstruir
suas necessidades de subsistência noutros territórios, novamente serem invadidos, a fugir, a
andar... . A ocupacão descrita, não limitou-se apenas a região do oeste paranaense, atinge
também os paises Paraguai e Argentina, regiöes que configuram-se como de tradicional
ocupacãO Guarani ate o presente.
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Estas regiöes constituem-se nos principais locais de perambulaçao das parentelas Guarani
do atual Oco'y. Assim os aldeamentos não limitam-se as fronteiras territoriais, estaduais ou
federais, da nação brasileira. Existem aldeias Guarani ao sul, ao norte e a leste deste
território no Brasil, assim como em direcao ao oeste onde alcanca a nacao paraguala, assim
como também ha aldeamentos em direcao ao sul, na Argentina. 0 que estaremos
descrevendo aqul, refere-se as aldeias mais conhecidas, visitadas e ocupadas pela
populacao Guarani que vive atualmente na Terra Indigena do Oco'y de hoje, ou seja, esta
area representa "area de perambulacao tradicional" dos Guarani do Ocoy.

Todos estes locais a partir da década de 40 do século XX, foram desaparecendo enquanto
"tekoas", sendo os Guarani expulsos da região de origem por conta da invasäo colonizadora
e dos grandes projetos, como a própria Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Corn as informacoes fornecidas pelos Avá-Guarani, produzimos junto a Diretoria de
Assuntos Fundiários/DAF/FUNAI urn mapa, que didaticamente pretende representar este
contexto fundiario, tendo como base territorial, por enquanto, apenas o estado do Paraná
(Mapa n° 13). Este mapa contém 0 levantamento feito por nós, destas 32 (trinta e duas)
areas de aldeamentos Avá-Guarani extintos, onde foram ocupados por terceiros. Contém
também a situacäo fundiária atual da sub-familia Avá-Guarani no Paraná.

Em seguida em forma textual, apresentamos as 32 terras desaparecidas do lado brasileiro no
estado do Paraná, municipio, Iocalizaçao, o numero de familias existentes quando da
expulsAo, data aproximada da expulsao e por quem passou a ser ocupada. Este dados estão
representados no Mapa n° 13 Observar a concentração de aldearnentos desaparecidos na
região de Foz do Iguacu. Atencão ao aldeamento desaparecido n° 18 (Ocoy-Jacutinga),
território indigena extinto, ocupado anteriormente pelos Guarani do atual Oco' y , nos guais
o INCRA iuntamente corn a Usina Hidrelétrica de Itaipu. provocaram ilegalmente seu
desterramento. como veremos no próximo capitulo.

Quanto aos aldeamentos ocupados do lado paraguaio, conseguimos através do relato dos
Guarani do Oco'y obter informaçOes sobre 7 (sete) aldeamentos que desapareceram neste
mesmo perlodo e por razöes semeihantes. A maiona delas encontravam-se no
Departamento de Alto Paraná!Paraguai, exatamente na mesma direcão dos aldeamentos
encontrados no lado brasileiro. Obtivemos informacOes sobre estes aldeamentos, sua
localizaçao, departamento e numero de farnIlias, porém em termos de mapeamento, foi
possIvel coiher apenas o mapa das parcialidades indIgenas existentes no Paraguai (Mapa n°
14 e 15), os quais em termos étnicos, encaixam-se perfeitamente em area correspondente a
subfamIlia Avã-guarani do lado brasileiro. Por falta de mapas mais precisos näo pudemos
representar isso em forma de mapa. Quanto ao aldearnentos extintos e ocupados na
Argentina, ainda é preciso proceder a pesquisa, por enquanto so possuimos dados dos
ocupados.

Em seguida, apresentamos os aldeamentos que restaram nestas mesmas localidades. Os
existentes no ParanáfBrasil estào mapeados no Mapa n° 13. Os referentes a outros paises,
somente estäo apontados textualmente, isto é, não representado em mapa.
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OCUPAçOES TUPI-GUARANI RECEM-DESAPARECIDAS NO SECULO XX NA REGIAO OESTE DO ESTADO DO
PARANA BRASIL

N Terra IndIgena	 Municipio	 Localidade	 Nümero de famIlias Expulso em	 Passou a ser ocupado por
Tekoa

I Campina	 Toledo	 Rios: Iguaçuzinho; 30	 1957	 Fazendal "Willy Barth" (?)
Verde; Caraguatá.
Ref: 8 km do
aeroporto de Toledo
Local: uma campina

2 Britador	 Toledo	 Rio Pio	 20	 1954	 Fazenda
3 Mernória	 Corbélia	 Rio Memória	 42	 1952	 Fazenda
4 M'Boi-Picuá	 Cascavél	 Rios: M'Boi-Picuáe 17 	 1949	 Cidade

Central.	 Local:
- _____________ ________________ prox. a Vita Central _________________ __________________ _____________________________
5 Lope'i	 Toledo	 Rio Lope'i (mm TI 32	 1953	 Cidade - atualmente municIpio
- _____________ ________________ de Barro Preto) 	 _________________ __________________ de Born PrincIpio
6 Barro Preto ou Toledo	 Rio Barro Pieto	 15	 1953	 Cidade - atualmente municIpio

Yvy-u	 (mm TI de Lope'y)	 de Born PrincIpio

7 Rio Branco	 Marechal Rondon Rios: Rio Branco e 27	 1958	 Colonos
(antigamente)	 Paraná
Próximo a Pato
Bragato, próximo
ao Distrito de

- _____________ Porto Mendes 	 _________________ _________________ _________________ ___________________________
8 Yvyrã—Peteil Campo Mouräo Na margem do Rio 22	 1942	 Fazenda
- Iguaçuzinho _______________ Piguiri 	 ________________ ________________ __________________________
9 Rio Tapera	 Laranjeira do Sul Rio Tapera	 50	 1945	 Fazenda
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1 São	 Joäo Foz do Iguacu	 Rio	 São	 João 40	 1966	 1° colono;
o Veiho	 (antigamente). Hoje

Rio	 Tamanduá.	 2° Parque Nacional do Iguacu
(1° nñcleo)	 Próximo. a Usina

Hidrelétrica de São
______________ _________________ João 	 __________________ ___________________ ______________________________

1 Guarani	 Foz do Iguaçu	 Rio Iguaçu	 40	 1966	 1° colono;
I
- (2° nücleo)	 _________________ __________________ __________________ ___________________ 2° Pargue Nacional do Iguaçu
1 Colônia	 Foz do Iguacu	 Trés Lagoas. Vila 50	 1940	 Colonos/INCRA
2 Guarani	 Guarani ou Gleba
- ______________ _________________ Guarani (atuat//). 	 __________________ ___________________ ______________________________
1 Camba'i	 Porto Britânia	 Rio Camba'i	 14	 1914	 1° colonos ; 2° U H Itaipu.
3	 Porto Mendes	 A area está embaixo d'água
- ________________ ___________________ _____________________ ____________________ _____________________ (represa de Itaipu)
1 Rio Guavirá	 Alvorada(antigal) Rio	 ou Arroyo 20	 1950	 1° colonos ; 2° U H Itaipu.
4	 Santa Teresinha Guavirá	 A area está embaixo d'água
- _______________ (atualll) 	 ____________________ ___________________ ____________________ (represa de Itaipu)
1 Passo —Kuê	 Alvorada (antigal) Arroyo Passo-Kuê 	 18	 1945 a 1950	 1° colonos ; 2° U H Itaipu.
5	 Santa Teresinha	 A area está embaixo d'água
- _______________ (atuall/) 	 ____________________ ___________________ ____________________ (represa de Itaipu)
I Takuá PindaI Alvorada (antigaf) Rio Pindal 	 12	 1950	 1° colonos ; 2° U H Itaipu.
6	 Santa Teresinha	 A area está embaixo d'água

_______________ (atuall/) 	 ____________________ ___________________ ____________________ (represa de Itaipu)
1 Mborevy	 Alvorada(antigal/) Rio Pindal 	 12	 1950	 1° colonos ; 2° U H Itaipu.
7 (Anta)	 Santa Teresinha	 A area está embaixo d'água

(atuall/) prox a	 (represa de Itaipu)
_____________ Foz	 _________________ _________________ _________________ ___________________________
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...............................................
1 Oco'y	 - São Miguel do Sul: Rio Oco'y 	 70 famIlias antes da Já no inicio da A ocupação deu-se em grande
8 Jacutinga	 Iguacu	 Norte:	 Arroyo açào do INCRA	 década de 70	 o parte do território, realizada por

Jacutinga	 32 famIlias depois INCRA invade cx- colonos, promovido pelo INCRA,
Leste:	 Estrada da ação do INCRA pulsando os AG p/ num primeiro momento.
Veiha Foz-GuaIra 	 e antes do boato que dar lugar aos cob-
Oeste: Rio Paraná iria inundar nos provenientes do Espremidos junto ao rio Paraná

17 familias depois PNI. Vãrios AG restou pequena parte do território
do boato que iria dispersam p/ outras para os Guarani. Esta pequena
inundar pela Itaipu aldeias fugindo. Os parte, mais tarde num segundo

que ficam, apresen- mornento, foi englobada na area
tam-se espremidos do	 reservatório	 da Usina
em	 parte	 do Hidrelétrica de Itaipu.
território. Inicia-se E possIvel que o INCRA já
os trabaihos da UH conhecesse o tracado do
Itaipá. Boato de que reservatório da UH Itaipu, pols Os
vai encher d'água, o colonos all colocados não
"dilüvio" p/ os AG, sofreram deslocamentos por
nova leva deles conta do reservatório, somente os
fogem. Funai não Guarani. Verificar. 0 que pode-se
existia no local; é inferir que havia provavelmente
chamada p/ identifi- urn acordo entre INCRA e Itaipu
car o agrupamento quanto a ocupacäo das terras dos
indigena.	 Relata Guarani.
apenas 0 que é
descrito pebo IN- Ver a porcentagem da area que
CRA através de urn está embaixo d'água (represa da
corte vertical no Usina Hidrelétrica de Itaipii)
tempo = 11 familias
c/ 71 pessoas. Pro-
cesso ocorrido entre
1970 a 1982

-J
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1 M'Boicy	 Foz do Iguacu	 Rio M'Boicy	 15	 1940	 Colonos em seguida transforma-
9	 se na cidade de Foz do Iguacu
- _____________ _______________ _________________ _________________ _________________ (Local onde é ø Bairro M'Boicy)
2 Vitorace (nAo é Santa Teresinha 	 Trés Lagoas	 20	 1968
0 tekoa e sim urn
- acampamento) _________________ ___________________ __________________ ___________________ ______________________________
2 Quatro Pontes Marechal Rondon Rio Quatro Pontes 28	 1960	 Fazenda / cidade
1 _____________ Toledo	 _________________ _________________ _________________ ___________________________
2 Paraje	 Toledo	 Rio Iguaçuzinho	 16	 1961	 Fazenda
2 _______________ ___________________ _____________________ ____________________ _____________________ __________________________________
2 Sanga-Funda Foz do Iguacu	 Rio	 Sanga-Funda 8	 1961	 Fazenda
3	 (antiga!!) hoje Rio

__________ _____________ doslndios 	 ______________ ______________ _______________________
2 Ipiranga	 Alvorada	 Beira do Rio Paraná 19	 1940/1950	 1° Colono
4	 (antigal/)

Santa Teresinha	 1983	 2° UHI: embaixo d'agua
- ______________ (atuall/)	 ____________________ ___________________ ____________________ ________________________________
2 Tatu-Jupi	 Céu Azul	 Rio Botu	 28	 1939 ate 1975	 Fazenda / Cidade
5 ______ ________________ ________ ________ _____________
2 Paková	 Corbélia	 Rio M'Boi-Picuá e 14	 1947	 Fazenda
6	 Rio Paková

2 Trés IrmAs	 Santa Helena	 Rio São Francisco	 10	 1976	 1° Colono
7 ____________ _______________ _________________ _________________ 1982 	 2° UHI: embaixo d'água
2 Santa Rosa	 Santa Helena	 Rio São Francisco 14	 1939/1940	 1° Fazenda
8 ____________ _______________ _________________ _________________ 1982 	 2° UHI: embaixo d'agua
2 Jabuticaba	 Toledo	 Rio	 Verde 22	 1951	 Fazenda
9 ______________ __________________ (cabeceira) 	 ___________________ ____________________ ________________________________



3 Yvá-KaretA	 Quedas do Iguaçu Rio Mato Queimado 88	 1965	 Fazenda
o (Mato	 (antiga!!)	 e Rio Macaco

Queimado)	 Espigào	 Alto
- ______________ (atualmente) 	 ___________________ __________________ ___________________ ______________________________
3 Mocoitadjy	 Criciiima	 Rio Leon	 7	 1970	 Colonos
I (Dos Ltpacho) (antigamente)

(Dois Ipês)	 Santa Teresinha
- ______________ (atualmente) 	 ___________________ __________________ ___________________ ______________________________
3 Arroyo Leon Criciüma	 Rio ou Arroyo Leon 9	 1971	 Fazenda
2	 (antigamente)

Santa Teresinha
- _______________ (atualmente)	 ____________________ ___________________ ____________________ ________________________________

Estas areas foram sendo tomadas gradativamente, o que ocasionava a dispersão do agrupamento em direcAo a outras aldeias, como foi
o caso de Colônia Guarani (Tres Lagoas - Foz do Iguacu) que durante a invasäo parte da populacAo dirigiu-se ao Oco'y-Jacutinga (São
Miguel	 do	 Iguacu)	 buscando	 refigio.
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OCUPAcOESTuP1-GUARANL RECEM-DESAPARECIDAS NO SECULO XX NO PARAGUAI
ALDEAMENTOS QUE MAIS SE RELACIONAVAM e/ou RELACIONAM COM Os GRUPOS FAMILIARES DO O'COY,

LOCALIZADOS PROXIMOS A REGIAO SUDOESTE DO PARANAIBR

.4

Distrito/Departa-	 Localidade	 Námero de famIlias Passou	 a	 ser ObservacOes
Terra IndIgena! mento	 ocupado por

Tekoa
_______________ (MunicIpio/Estado) ________________ _________________ __________________ _____________________________
KiritO ou Cristo Entre Santa Fe I Vila Mbaracayü 60 flias	 Colono ocupou parte FamIlias deslocaram-se para
Cue	 Hernandarias	 Prox ao Rio Tati-	 e mais tarde UH de Acaray-mi; Kiritó-Novo (ambas

Yupf (afluente do	 Itaipu inundou	 no Paraguai); e p/ Oco'y (Brasil)
Alto Paraná	 Rio Piquiri) e Rio

_______________ ________________ PirA-PitA	 _________________ _________________ ___________________________
Campo PirA-Pitã Santa Fe	 Prox ao Rio Tati- 40 flias	 Colono	 ocupou Familias deslocaram-se para
(Km 20)	 YupI (afluente do	 parte, Fábrica de Acaray-mi; Kiritó-Novo (ambas

Alto Paran	 Rio Piquiri) e Rio	 Palmito	 ocupou no Paraguai);
Pirâ-PitA	 parte e mais tarde

UH	 de	 Itaipu
______________ ________________ ________________ _________________ inundou
Indartekuê	 Cidad Del Leste	 Rio Pirâ-PitA mais	 Colono ocupou parte FamIlias deslocaram-se para

abaixo prox de	 e mais tarde Usina KiritO-Novo e Arroyo-Guaçu
______________ Alto Paraná	 Cidad Del Leste _________________ Acaray inundou	 (ambas no Paraguai);
Pikyry (Km 14)	 Entre GuaIra e Vila MbaracayU 	 130 flias	 Colono ocupou parte FamIlias deslocaram-se para
Maracadju	 ou Flernandarias 	 Guafra	 e mais tarde UH de Arroyo-Guacu (Paraguai);
Karapä	 Rio Piquiri	 Itaipu inundou parte;

Alto Paraná	 outra	 parte
transformou-se em
Reserva Florestal da

_______________ _________________ _________________ _________________ UH de Itaipu	 _____________________________
Km	 6	 (Rio Entre GuaIra e Vila Mbaracayü 18 flias 	 Colono ocupou parte FamIlias deslocaram-se para
Piquiri)	 Hernandarias	 Rio Piquiri	 e mais tarde UH de Kiritó-Novo e Arroyo-Guacu
______________ ________________ ________________ _________________ Itaipu inundou. 	 (ambas no Paraguai);



Terra IndIgena
(Tekoa)

Oco'y

MunicIpio	 I Etnialsubgrupo

São Miguel do! Tupi-Guarani

N°ind
	

Extensão
famIlias

528 md e/ou 128 flias I 231,88 hectares

Situaçao Fundiária

Demarcada 1983

Alto Paraná
Porto Salse	 Salto de GuaIra	 Em frente a Santa 16 flias	 Colono ocupou parte FamIlias deslocaram-se para

Helena	 (Brasil).	 (1960) e mais tarde Jukyry (major parte) e Arroyo-
Alto Paraná	 Entre Salto de	 e UH de Itaipu Guacu (ambas no Paraguai);

Guaira e Santa	 expulsou (1979)
Helena.

Aguara Yva	 Hernandarias	 Rio Acaray-Guaçu 20 flias	 Colono	 ocupou
parte,	 fazendeiro

Alto Paraná	 outra parte e mais
tarde	 Usina	 (?)
inundou

1.6. Situaçäo Fundiária dos Territórios Indigenas Avá-Guarani atualmente no estado do ParanáfBrasil e no Paraguai

VerMapan° 13.

TERRASI ENAS OCUPADAS PELA ETNIA TUPI-GUARANI (do subgrupo Avá-Guarani também denominado
Nandeva ou Chiripá) ATUALMENTE NO ESTADO DO PARANA/BRASIL
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Añetete	 Diamante D'Oeste Tupi-Guarani 	 30 flias	 1744 hectares	 Demarcada 1997
__________________ ____________________ (Avá-Guarani) 	 _____________________ _____________________ _____________________
Rio da Areia	 macjo Martins	 Tupi-Guarani	 79 md + 3 famIlias 40 1,56 hectares 	 Demarcada 1986 e

(Avá-Guarani)	 (provenientes	 do	 1988
__________________ Oco ' y) 	 ____________________ ____________________

Laranjinha	 Santa Amelia	 Tupi-Guarani	 172 md	 284,28 hectares	 ?
__________________ ____________________ (Avá-Guarani) 	 _____________________ _____________________ _____________________
Pinhaizinho	 Tomazina	 Demarcado p/ Tupi- 83 md	 593,37 hectares

Guarani	 (Avá-
Guarani)

Ocupado também
por Kaiowá /Xetál

___________________ _____________________ Terena
Rio das Cobras

	

	 Dernarcada	 p/ 2263 md	 I 868 ,00 hectares	 Demarcada 1984
Kaingang

Laranjeirs do Sul

	

	 Ocupada	 por
Kaingang
Rio Uniäo divide a
Terra dos dois
grupos ao nieio

Quedas do Jwiaçu	 Ocupada por Tupi-
Guarani	 (Avá-

____________________ Guarani) 	 _____________________ _____________________



•..I.................I...........................
NI a mzueiri n ha	 Dernarcada toda p/ 1443 md

	
I 7308,07 hectares	 2

Kaingang

Ma ngueiri n ha

('hopinzinl 0

Kaingang

Kaingang panel.
T-G/A-G	 (local
chama-se
Pa Imeiri nha)

Coronel Vivida	 T-G/A-G
Marrecas	 Turvo	 Demarcada	 plj 385 md (total)

	
16838,56 hectares	 Demarcada 1984

Kaingang

Ival

Kaingang vive prox
ao Rio Ma.rrecas

T-G/A-G vive prox 13 flias T-G/A-G
Rio Pessegueira

Manoel Ribas	 Demarcada toda p/ 809 md	 7306,34 hectares
Kaingang

Kaingang vive prox
a Pitanga

T-G/A-G vive prox
a Manoel Ribas

Demarcada em 195]?
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Baräo de Antonina So Jeronimo da 1)emarcada toda p/ 465 md (total) 	 3750,32 hectares
Serra	 Kaingang

Kai n gang

____________ _____________ T-G/A-G	 8 flias T-G/A-G	 ______________ ______________
São JerOnimo da São Jerônimo da Demarcada toda p/ 300 md	 1339,33 hectares
Sera	 Sera	 Kaingang

Kaingang

_____________ ______________ T-G/A-G 	 5 flias T-G/A-G	 _______________ _______________
Karugua	 Piraquara	 Tupi-Guarani	 11 flias	 Assentamento	 s/

(Mananciais	 da (Avá-Guarani)	 regularizaçao
________________ Serra)	 __________________ ___________________ ___________________ fundiária
Terras demarcadas / os AG (AVA-GUARANI)
Terras dernarcadas p/ outra etnia, na qua] os AG ocupam em conjunto.
Assentamento AG
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TERRAS INDIGENAS OCUPADAS PELA ETNIA TUPI-GUARANI (subgrupo Avá-Guarani, também denominados
Nandeva ou Chinpa) ATUALMENTE NO PARAGUAI

ALDEAMENTOS QUE MATS SE RELACIONAM COM OS GRUPOS FAMILTARES DO O'COY LOCALIZADOS NA REGIAO SUDOESTE DO PARANA

Terra IndIgena 	 Distrito/Departament Etnialsubgrupo 	 N° indivfduos e/ou Extensäo	 Situacào Fundiária
(Tekoa)	 to	 famIlias (informacAo

(MunicIpio/Estado)	 s/data ou ci datas
__________________ ___________________ __________________ variáveis) 	 ____________________ ____________________
Acaray-mi (Km 37)	 1-lernandarias / Alto Tupi-Guarani 	 lAva- 180 familias 	 6000 hectares (4000 ha Demarcado 4000 ha

Paraná.	 Guarani	 demarcados + 2000 ha
Prox ao Rio Acaray-mi	 adquiridos em 1992)

____________________ e Rio MarakamuA
Arroyo-Guacu	 Kanedju / Alto Paraná	 Tupi-Guarani	 lAva- 93 famllias (1986)	 Demarcada

Prox ao rio Arroyo Guarani
____________________ Guaçu e Rio Yovy 	 _____________________ ______________________ ______________________ ______________________
Kirito Novo ou Cristo Marakadju	 (alt	 de Tupi-Guarani	 lAva- 112 famflias (1991)	 1700 hectares (adquiridos
Novo

	

	 Guaira)	 Guarani	 por UH de Itaipu)
Gleba 10/ cidade major
mais prox Gleba 4

_____________________ Prox ao rio Itavó
Jukyry	 Troncal 4/ Kanindju 	 Tupi-Guarani	 lAva- 79 familias (1989)	 1500 hectares (1000 ha

Prox ao rio Vakareth	 Guarani	 adquiridos pelos padres(?)
e 500 ha adquiridos pelo
INDI -Projeto Guarani).

Takuru,	 principal	 regiào	 de	 perambu1aço.
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Dos quadros apresentados anteriormente podernos concluir que sornente na faixa oeste
paranaense, haviam 32 aldearnentos Avá-Guarani que foram extintos, desaparecendo por
meio das seguintes invasöes: 13 pela acão de fazendeiros trés pelo transbordamento de
cidades, trés pela acão de colonos, dois pela acão de colonos e Parque Nacional do Iguacu
em conjunto ou em seguida. urn pela acão de colonos em conjunto corn o INCRA sete por
acão de colonos e seguidamente pela lJsina Hidrelétrica de Itaipu, dois pela acão de
colonos em conjunto corn INCRA e em seguida Usina Hidrelétrica de Itaipu, e urn pela
açäo de colonos que em seguida transforma-se em cidade. Considerando que estes 32
aldeamentos localizavam-se nas cercanias de Ocoy, sendo aldearnentos de parentelas
próximas ou mesmo parte da própria população do atual Ocoy, que foram se deslocando na
medida em que eram invadidos, tambérn para o Oco'y-Jacutinga (também invadido e urn
dos ültimos redutos), como relatado pelos Guarani do atual Oco'y, se levantarmos todas as
areas desaparecidas em todo o estado, esta cifra deverá subir em grande rnedida. Hoje, em
todo o estado do Paraná, a sub-familia Avá-Guarani, possui apenas 12 (doze) agrupamentos
reunidos em aldeamentos, uma reducao considerável em termos de quantidade de
aldeamentos e extensão em hectares de dominio territorial, Todas essas invasöes
lozicamente foram ilegais, pois constituiam-se terras piiblicas de posse dos Guarani.
(Comentaremos a seguir sobre a ilegalidade das ocupacoes).

Assim, aquelas populacOes de outrora, juntamente corn seus descendentes, vivem hoje -
como os Guarani me relatarani - numa "lata de sardinha" -, espremidos, seja porque as
areas que são destinadas a eles, apresentam-se frequentemente cada vez mais, de menores
proporçOes, seja porque a populacão indigena tern alto crescimento dernográfico. 0 fato
tern levado a faléncia do modo de vida Guarani unicamente por falta de espaço fisico para
sobreviver, nurn pals corn estas proporçOes!!

Dos 12 aldearnentos Avá-Guarani existentes no Paraná, 6 (seis) ocupam a titulo de favor,
como "inquilinos", em território dernarcado para outra etnia, para os Kaingang (grupo Ge
dialetal e culturalmente diverso dos Guarani), sofrendo o onus de viverem em terras de
terceiros, sendo reservado a eles as partes piores e menores destes territórios. Conduta
inadmissivel do poder executivo (orgão tutor) ao longo da história, passivel de processo
judicial. Em apenas 5 (cinco) territórios possuern suas terras dernarcadas, a maioria delas
areas muito pequenas para a necessidade da populacao. Urn local, Karuguá, consiste num
assentamento já reconhecido pela FUNAI, porém sern qualquer regularizacao. Outros Avá-
Guarani são encontrados vivendo a beira de estrada, em lotes pequenos doados por
filántropos, insuficientes para as suas necessidades de subsisténcia, em acampamentos
escondidos na pouca mata restante..., entre outras situaçöes em que os territórios ainda não
forarn reconhecidos oficialmente, ou seja, demarcados.

o resultado desta situação, pode ser exemplificado no caso em questão, da Terra Indigena
do Oco'y: existe grande niirnero de populacão indigena vivendo em parcas e insuficientes
terras; o fato torna-se mais alarmante se considerarmos os padrOes especificos de ocupacão
e uso do território/arnbiente pelos agrupamentos Guarani, os quais deveriam ser
necessariamente suficientes para prover a integralidade da subsistência, corno é o especifico
costume da etnia e o direito legalmente reconhecido por toda legislacao brasileira.
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A politica oficial que o orgão indigenista vinha historicamente norteando corn relaçäo aos
Guarani, era na medida em que seus territórios eram invadidos, ao invés de lutar pela sua
rnanutenção, através de leisjá aprovadas na época como o próprio Estatuto do indio!1973 e
a Constituicão de 1967-9, acabavam cedendo is pressOes dos colonizadores. transferindo a
população de uma aldeia para outra, aldeia esta ültima, que ji encontrava-se habitada,
tornando-a assini superpopulosa, outra forma utilizada, muito grave e mais pontualmente
realizada, foi nio reconhecer-Ihes a real identidade étnica do agrupamento. 0 caso do
agrupamento indigena do Oco'y, insere-se nos dois casos. Superpopulacio em parco
territOrio, leva o ambiente, por mais que os Indios tentem mante-los preservados a
degradação do território. pela falta de alternincia de ambientes, uso e pousio, como é o
costume econômico Guarani através deste sistema econômico, que é possivel aos Guarani
manter a sustentabilidade ambiental de seu território, Os Guarani do Ocoy apresentam-se
inipedidos de fazer uso da terra conforme seu próprio sistema econômico, nio hi espaço
fisico. 0 ambiente estando degradado, como a sobrevivência depende totalmente do
ambiente - sendo a base fundamental da subsisténcia indigena - consequentemente, a
situaçio leva a degradacao também das condicOes de vida e sai.ide da populaçao. Situacão
gravissima. na qual encontram-se muitos Guarani, inclusive de Oco'y. No segundo caso.
que foi inicialmente o caso de Oco'y, nao reconhecendo-Ihes a identidade étnica. usou-se
de subterfügios evitando cumprir as leis do pais, destinando-Ihes ilegalmente terras parcas,
de forma individual, igualmente is terras destinadas a pequenos agricultores. Estas questOes
serão amplamente discutidas no próximo capitulo.

1.7. Territórios Indigenas Avá-Guarani no Brasil, identificados pelos Avá-Guarani de
Oco'y

o representante da FUNAI, em parecer emitido sobre o desterramento dos Guarani do
Oco'y-Jacutinga - area que foi inundada pela Hidrelétrica de Itaipu - que foram
reassentados no Oco'y, afirmou que os Guarani daquela localidade 'seriam Os OUCOS

remanescentes que restararn" do povo Guarani, e, estavam ali apenas a 49 anos. Urn
engenheiro agrônomo chamado Edivio Batistelli, que não possuia conhecimentos
antropologicos, portanto, competência tdcnica para emirtir tal parecer. Este docurnento,
falso, encaixava-se de certo modo numa brecha da lei.. em beneficio de terceiros, e, não-
guarani o documento produziu consequências desastrosas sobre a vida dos Guarani, como
veremos no próximo capItulo. Ji provamos a antiguidade da ocupacão Guarani na região.
\Tisando pontuar, perguntamos a alguns Indios Avá-Guarani, onde estavam localizados os
outros Avá-Guarani, parentelas que estes mantinham relaçoes. Note-se que não perguntei
sobre as outras subfamIlias Guarani (Kaiowi e Mbyi), somente pelos Avi-Guarani
(denominados Ihandeva ou Txiripi). Foi-me respondido o seguinte:

a) Listagem de aldeias onde vivem parentelas Avi-Guarani, segundo Os indios Avi-Guarani
do Oco'y no Parani

Tekoa	 Municipio
Oco'y (Avi-Guarani)	 São Miguel do Iguaçu
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Afleteté	 I Diamante D'Oeste	 -
Rio Areia	 macjo Martins
Laranjinha	 Santa Amelia
CercoGrande	 ____________________________________________________
Pinhaizinho	 Tomazina
lihada Cotinga	 _______________________________________________________
Superagui	 Mono das Pacas

Rio das Cobras	 Quedas do Iguaçu
Mangueirinha	 Coronel Vivida
Marrecas	 Turvo
Karugua	 Piraguara
Sambagui____________________________________________________
Acampamento na periferia de Guaira
Guaira__________________________________________________________

b) Outros estados, onde os Avá-Guarani possuem parentelas:

Santa Catarina

M' biguacu	 ______________________________________
______________________________________ São Francisco do Sul
_____________________________________________ Araguari
Mono dos Cavalos
Massiambu	 ______________________________________
Cachoeira dos Inácios 	 MaruI
Pipiriguacu	 __________________________________________

São Paulo

Rio Silveira	 São Sebastião
Rio Branco	 Peruibe
Aguapeü	 Mongaguá
Boa Vista do Sertão do Pró-Mirim	 Ubatuba (parte Nandeva)

Barragem	 São Paulo(parte Nandeva)
Nimuendajiii 	 AvaI

Rio Grande do Sul

Barra do Ouro (Nãndeva)	 I

Mato Grosso do Sul
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Rio de Janeiro

Espirito Santo

Pau Brasil
Caieiras Veihas
Camboio

Maranho

[jdare	 I	 I

Pará

Mae Maria
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c) Outros paises. As mais visitadas pelo povo de Oco'y, onde possuem parentelas comuns.

Paraguai

Acaray-mi	 Hernandarias

Kiritó	 Gleba 4
Campo LimpIo	 Baraka Moá
Km 25 Taval	 Cidad del Leste
Arroyo Guacu	 ______________________________________

Argentina

Yryapu (1andeva) + Araça-pot--u (Mbya) Puerto Iguaçu
(mm Terra)	 ______________________________
BocaI ( 1andeva) + Bororé (Mbya) (mm Puerto Iguacu
terra)	 ____________________________________________
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Andrecito (Mbya)	 Puerto Iguaçu (a beira do rio
Urugual (Mbya)	 Puerto Iguacu

Portanto, nem os Avá-Guarani (Nhandeva ou Txiripá), muito menos Os Kaiowá e os Mbyá,
isto d, o conjunto dos povos denominados Tupi-Guarani, são povos em vias de
desaparecimento, os poucos que restaram, ou "remanescentes", corno dito pelo referido
engenheiro agronômo pelo contrário, sua populacão cresce e se expande sobre o território
nacional e internacional desde sempre, sendo urn povo tao antigo na região que sua
ocupacão é imemorial, data antes da chegada do primeiro colonizador, como vimos ao
longo de todo este trabaiho Portanto, é incorreto afirmar que estão na região a apenas 49
anos. Esta afirmaçao, assim como outras afirmadas em documento que apresentaremos a
seguir, não corresponde a verdade, nem na época, nem hoje, como veremos não caberia a
legislacao utilizada por ele, visando o desterramento dos Guarani da forma como foi feito.

1.8. ConclusAo

Como vimos os Guarani ocupavam e ainda ocupam a extensa região do lado brasileiro, em
volta dos rios Paraná e Iguaçu, assim como a região litorânea que se estende do Rio Grande
do Sul ao Espirito Santo, corn prolongaçOes para o interior do pals. Vimos que estendem-se
para o interior da America Latina pelos rios Paraná, Uruguai e Paraguai. Da confludncia
entre o Paraguai e o Paraná, as aldeias indigenas distribuem-se ao longo de toda a margem
oriental do Paraguai e por ambas margens do Paraná. Seu território é limitado ao norte pelo
rio Tieté, a oeste pelo rio Paraguai. Os Avá-Guarani tradicionalmente vivem em volta dos
grandes rios. 0 mapa e Imeida (1995), (Mapa n° 16), demonstra a ocupação territorial
através da mancha Nandeva, Mbya e Kaiowã (PaI-Tavyterã) nesta região de confluéncia
entre as trés fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina. A mancha Mbya infelizmente está urn
pouco apagada, pordm o que nos importa aqui d verificar a mancha Nandeva.

Através da pesquisa em fontes arqueológicas, históricas e etnográ.ficas que incidimos sobre
a região, nas cercanias de Foz do Iguaçu, provamos que os Guarani habitavam a area das
cachoeiras e outras no interior do Parque Nacional do Iguacu, em toda a extensão da area
que foi inundada pela Usina Hidrelétrica de Itaipu e em grande parte do atual municipio de
Foz do Iguaçu, assim como em outros municipios, a beira de rios.

Antigamente o grande agrupamento populacional Tupi-Guarani, vivia neste extenso
complexo territorial em várias aldeias, num extenso território de areas continuas. Corn o
advento da colonizaçao, dada a ocupacão não-lndia desse mesmo território, estas areas
continuas, deixaram de se-b, tornando-se "ilhas", cada aldeamento tornou-se urn território
indlgena isolado de outros, apesar de continuarem perambulando entre areas. Outras naçOes
indigenas possuem seus territórios em areas contInuas, como é o caso dos Krahó, Rikbatza,
Desana e outros. Isto acontece corn os Guarani, porque seu contingente populacional é
muito extenso (a primeira ou segunda major populaçao indigena do pals). não podendo
assim, manter toda sua populacAo em areas contInuas e homogéneas. Portanto. localizarn-se
em vários pontos do território nacional e internacional.
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Apesar da existéncia deste contexto de dispersao territorial, os Guarani continuam
mantendo o costume tradicional de interrelacionamento entre parentelas de diferentes
aldeias de sua etnia. Por exemplo quando se casam buscam parceiros/as em geral em
aldeias diversas da sua própria, ou seja, dá-se 0 casamento exogàmico (fora do cIrculo de
parentes de sua aldeia), ao contrário, se fosse endogâmico, os Guarani acabariam por
desaparecer por problemas de consanguinidade. Nestes casarnentos estabelece-se relaçOes
entre as parentelas, onde é comum as famIlias visitarem-se ou ate uma delas vir a residir
junto a outra, mudando assim de residênciaialdeia. Outras razOes levam a mudança de
residéncia das parentelas de aldeiaJterritOrio são ra.zöes miticas, ambientais. econômicas,
socias etc. Este aspecto da cultura Guarani, faz corn que haja continuamente processos
históricamente observáveis de dispersão e reagrupamento de parentelas interaldeias. 0
relacionamento de indivIduos e/ou parentelas interaldelas, dá-se entre aldeamentos
localizados no Brasil, no Paraguai e na Argentina. Para os Guarani a definicao de fronteiras
estabelecida entre paises. é urn acontecimento posterior a sua ocupaçäo, concebem este
território desde tempos imemoriais, como territOrio antes de mais nada, Guarani.

Assim os Tupi-Guarani são os povos autóctones da região, ocupam-a historicamente - no
jargão jurIdico-antropologico - de forma imernorial, ou seja. estes povos já ocupavarn este
temtório anteriormente a qualquer tratado, legislaçao ou documentacao. E urn direito
consuetudinário, fundado nos costumes, num complexo de normas nao escritas, originárias
dos usos e costumes tradicionais do povo Guarani, assegurado em lei. Apesar de nao
dominarem de forma exclusiva a extensa area que ocupavarn no passado, continuam a fa.zer
uso de forma tradicional de várias localidades deste território, entre estados e entre paises.
Desta forma, antes de ser este território espanhol ou portugués, ou mais tarde, brasileiro,
paraguaio ou argentino, este, constituia-se em territOrio Guarani e de outras etnias
indigenas. Portanto, se a ocupacão desta populacao indIgena é imeniorial, antes de qualquer
ocupacão colonizadora, estar aquém ou além destas fronteiras, paraguaia, argentina ou
brasileira, não vern ao caso irnpor questionamento, pois a definicão das fronteiras, arbitrária
sob o ponto de vista Guarani, ocorreu posteriormente a sua ocupacão. Se toda regiAo
constituja-se/ constitui-se Guarani, este povos tern o direito consuetudinário de ir e vir por
entre essas fronteiras, conforme assinala as ConvencOes Internacionais de Genebra n° 107 e
169, as quais o Brasil é signatário. Na Parte VII da CI 169: onde refere-se a "Contactos y
Cooperación a Través de las Fronteras", no Artigo 32 assim está expresso: "Los gobiernos
deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para
facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indigenas y tribales a través de las
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del
rnedio ambiente." (CI de Genebra 107 e 169 1957 e 1989).

Localizados em regiAo de fronteira, é natural que falem as trés linguas (guarani, espanhol e
português) pois desde a colonizacão passaram a conviver corn estes dois povos ibéricos, e
continuaram a exercer seu direto de mobilidade espacial. Lembramos ainda, corno vimos
anteriomente no Mapa n° 7 e 8 (p.25), referente a Provincia do Paraguai, que ate o século
XVTII a major parte do estado do Paraná, assim como Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
constitui-se domInio espanhol, ou seja, para uma população milenar como SãO Os Guarani, e
recente, apenas dois séculos, o dominio portugués sobre o território em termos históricos.
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(Const. 1934, art. 129; Const. 1937, art. 154; Const. 1946, art. 216; Const. 1967, art. 186).
Esses direitos são reiterados no Estatuto do Indio e no Estatuto da Terra (art 2°, parágrafo
40)4. Na sua formulacao atual (a época, era válida a Constituiçao de 1967-9), a Constituiçao
atribui a UniAo a propriedade das terras indIgenas (art. 4°, IV) e aos Indios a sua posse
permanente e o usufruto exciusivo de suas riquezas.

Constituicão de 1969:

'Art. 198 - As terras habitadas pelos silvIcolas são inalienáveis nos termos que a lei federal
determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido seu direito ao
usufruto exciusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes.

Parágrafo 1°. Ficam declaradas a nulidade e a extinçao dos efeitos jurIdicos de qualquer
natureza, que tenham por objeto o dominio, a posse ou a ocupação das terras habitadas
pelos silvIcolas.

Parágrafo 2° - A nulidade e a extinçAo de que trata o parágrafo anterior não darão aos
ocupantes direito a qualquer indenizaçao ou ação contra a União e a Fundaçao Nacional do
fndio (Emenda Constitucional n° 1 de 17. 10. 1969).'

Era esse o texto constitucional que então vigorava, quando os Guarani, hoje do Oco'y,
tiveram suas terras ilegalmente ocupadas por colonos, açäo promovida pelo INCRA, e

•	 ainda, quando a Usina 1-lidrelétrica de Itaipu inundou suas terras, fatos acontecidos
•	 décadas de 1970 e 1980. Também era lei semeihante (Const. 1934, art. 129; Const. 1937,
•	 art. 154) quando o Parque Nacional do Iguaçu veio a ocupar território que era ocupado por

•	 elesnaregiao.

O texto de Carneiro da Cunha (1987) continua: "Os direitos territoriais indIgenas derivam,
corno já foi mencionado acima, do reconhecimento de sua posse imemorial (Cavalcanti,
1951, p. 53) e de o fato do indigenato ser a fonte primária e congnita da posse territorial
(Mendes Jr, 1912, p. 57, e Affonso da Silva, 1984, p. 4), reconhecido expressamente em
várias leis coloniais e em particular no Alvará de 1° de abril de 1680, que declara os mndios
"prirnarios e naturais senhores (das terras), devendo seus direitos serem preservados
diante de concessôes de terras a particulares. E urn direito decorrente da ocupacAo
primitiva (Dallari, 1980, p.9), urn direito histórico (Cameiro da Cunha, 1981b). Apesar da
forca do texto constitucional e talvez precisamente por causa dela, tenta-se descaracterizar
os sujeitos desses direitos territoriais, reduzir a extensão dos territórios assegurados e
desfigurar em leis ordinárias e decretos o que dispoe a Constituicào." (Carneiro da Cunha,
1987, p. 32-3).

Como veremos, exatamente as três prernissas citadas pela professora Cameiro da Cunha,
foi o caso aqui, ocorrido corn os Indios Guarani do Oco'y: tentou-se descaracterizar os

" Lei no 4504 de 30/11/1964. Estatuto da Terra. TItulo I. CapItulo 1. Artigo 2°. E assegurado a todos a
oportunidade de acesso a propriedade da terra, condicionada pela sua fünçao social, na forma prevista nesta
lei. Parágrafo 4°. E assegurado as populacöes indIgenas o direito a posse das terms que ocupam ou que Ihes
sejam atribuldas de acordo corn a legislaçao especial que disciplina o regime tutelar a que esto sujeitas.
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sujeitos desses direitos territoriais como "não-lndios"; IBDF/IBAMA, INCRA e ITAIPU,
reduziram enormemente a extensão dos territórios desses indIgenas, assegurados por leis
vigentes; e por fun desfigwou-se em leis ordinárias e decretos o que dispoe a Constituiçao,
ou meihor, desfigurou-se os fatos e burlaram-se as leis, corn a fmalidade de não indenizar
em terras o que era assegurado por lei. Esse tema será tratado exaustivamente no próximo
capItulo, sob o tItulo "2° Parte: Piano Micro-Histórico da Populaçao IndIgena Avá-Guarani
da atual Terra IndIgena do Oco'y/ São Miguel do Iguacu/Pr".

Atualmente, a ConstituiçAo de 1988 vigente, continua garantindo os direitos territoriais
indIgenas. Abaixo o texto constitucional.

CapItulo VIII— Dos Indios.

•	 "Art. 231. São reconhecidos aos Indios sua organizaçAo social, costumes, lInguas, crenças e
•	 tradiçOes, e os direitos originarios sobre as terras c'ue tradicionalmente ocupam, competindo

a UniAo demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Paragráfo 1°: São terras tradicionalmente ocu padas pelos Indios as por eles habitadas em
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindIveis a
preservacào dos recursos ambientais necessários ao seu bem—estar e as necessárias a sua
reproducao fisica e cultural, segundo seas usos., costumes e tradiçôes.

Paragrafo 2°: As terras tradicionalmente ocu padas pelos Indios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-ihes o usufruto exciusivo das riguezas do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes.

Parágrafo 3°: 0 aproveitamento dos recursos hIdricos, incluldos os potenciais energéticos, a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indIgenas so odem ser efetivados corn
autorizapão do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-Ihes
assegurada participaçAo nos resultados da lavra, na forma da lei.

Parágrafo 40: As terras de ue trata este artigo são inalienávejs e indisponivejs, e os direitos
sobre elas. imprescritIveis.

Parágrafo 5°: E vedacla a remoção dos grupos indIgenas de suas terras, salvo, ad referendum
do Congressso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua
populacão, ou no interesse da soberania do pals, apOs deliberacAo do ongresso Nacional,
garantjdo em gualguer hipOtese, o retorno imediato logo gue cesse o risco.

•	 Parágrafo 6°: São nulos e extintos. nAo produzindo efeitos jurIdicos, os atos gue tenhampp
•	 objeto a ocupaçäo, o domfnio e a posse das terras a que se refere este artigo. ou a
.	 exploraçao das riQuezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado

relevante interesse pübijco da União. segundo o gue dispuser lei complementar. não•	 gando a nuiidade e a extinçao direito a indenizacao ou a açôes contra a UniAo, salvo. na
•	 forma da lei, guanto as benfeitorias derivadas da ocupapão de boa-fe.

•
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Art. 232. Os indios, suas comunidades e organizacöes so panes 1eitirnas para ingressar
em juizo em defesa e de seus direitos e interesses. intervindo o Ministério Piliblico em todos
os atos do processo." (Constituicão Brasi1eira 988).

Todas as legislacOes desde a Colônia. o lmpério e a RepOblica. afirmarn que onde ha povos
indIgenas não se poderá conceder a titulaçäo de terras a particulares, e menos ainda, é claro,
o próprio governo, como veio a ocupá-las no caso do PNI, INCRA e Itaipu. As terras
eramlsào piblicas, de posse dos indios, sustentada pela legislacão desde sempre, já
provamos que os indios ocupavam pelo menos as regiOes dos 32 aldeamentos. No futuro,
juntamente corn o MPF poderemos solicitar a cadeia dominial das regiOes dos 32
aldeamentos, desde a primeira titulação, e encaminhar juridicamente, obetivando anulacão,
pela descumprimento da id. Mais especificamente, no caso em questao dos Guarani do
Ocoy-Jacutinga (area que habitavam e forarn removidos para o Ocoy) as ConstituicOes de
1969 e 1988 foram totalmente descumpridas, como verernos a seguir.

o resultado da existéncia de lapso profundo entre as acOes promovidas pelo poder
legislativo e judiciário e as açOes promovidas pelo poder executivo, apresenta-se na
seguinte formuiacao, que em meu parecer técnico, caracteriza-se como verdadeiro
etnocidio/genocidio. Ocorre que, enquanto a população indigena Guarani tende a crescer
demograficamente - muito mais alias, que os indices de natalidade do brasileiro médio,
como foi provado no tiltimo censo de 2000 -, os espacos territoriais reservados a eles
tendem - pelas politicas implementadas - a encurtar/diminuir; populacao major e mais
concentrada, em cada vez menores espacos, inviabiliza-se as formas de vida. ainda mais se
considerarmos o modus operandi econôrnico/ambiental costumeiro e especifico dessa
populacäo no espaço a sobrevivéncia fisica dos Guarani depende totalmente do
território/ambiente preservado em que vivem, não de uma economia de troca corn o
mercado. Negar-Ihes a terra e o ambiente preservado minirnarnente necessário, é negar-Ihes
a possibilidade de sobrevivéncia!H

Quanto ao reassentamento dos Guarani, realizado no Ocoy, não é por acaso que este local:
- é o iinico local do estado que apresenta epidemia de malaria, pois foram reassentados
indevidamente na beira do lago, onde o mosquito anófeles - transmissor de malaria - vive; a
áiea deveria ser reservada sornente a proteçäo ambiental do lago e no como moradia de
comunidade inteira (600 pessoas), o local não apresentava nenhum valor comercial, pois
constitula-se obrigatoriamente como area de protecão ambiental do lago de Itaipu, portanto,
economizou-se sobremaneira na colocacao dos Guarani ali, não sendo estes indenizados
como manda a tel, em ten-as adequadas e de extensão sernelhante, - de mInimas dimensöes,
faz corn que os Guarani, sofram contaminados por agrotóxicos, apertados que estão entre
colonos e lago, em faixa de terra, que custa-se acreditar, tenha sido demarcada como "Terra
Indigena", - de mInimas dimensöes para satisfazer as necessidades de subsistência,
apresentem roças de apenas 0,5 hectare por famIlia, sem poder ainda rnanter o rodizio, ou
seja plantam a 23 anos no mesmo local,- faz corn que os Guarani passem fome; - faz corn
que povos indigenas, to conhecedores do ambiente da terra, tenham que recorrer a urna
assisténcia social pifia (irregular e insuficiente); - apresente péssima qualidade de água
potávei; - apresente grande fragilidade de saide dos Guarani como urn todo; - apresente
altos niveis de mortalidade infantil entre o povo Guarani.
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Na area denorninada Terra Indigenas do Oco' y é irnpossIvel manter o equilibrio dinãinico
entre populacão. território e ambiente, por fundamentalniente falta de espaço fisico.
Inümeras leis. tanto ambientais quanto indigenistas referem-se a questão.

Segundo concepcão Guarani, para realizar espiritual e materialmente suas necessidades de
auto-sustefltacãO, necessitam de territórios de mata alta, corn diversidade de recursos
florestais, nascentes de água protegidas e acrescentarn, longe dos juniá (brancos), para que
as crianças não tenharn ma influéncia....Assini concebido. para des, é urn verdadeiro
"Tekoa".

Como podemos observar comparando os mapas a seguir, Mapa n° 17(a e b) e n° 18 (a e b),
a vegetacão primária no estado do Paraná foi particarnente suprimida, em favor de extensas
monoculturas, restando apenas poucas areas corn reservas florestais. E na mata alta onde
pode-se realizar o modo de vida especifico dos Guarani. Extraern e plantam produtos
diversificados na mata, onde o processo dá-se de modo sustentável - ois é para o uso
dos Guarani e dos animais que all habitam, e "não para ser comercializado' - dali é que
provérn como já vimos no capitulo 30 (já entregue), todos os recursos naturais,
i mprescindiveis a reproducao da auto-sustentacão Guarani.

Portanto, faz-se necessário o estudo de areas de mata preservada no estado do Paraná,
possiveis para os Guarani vir a ocupar, como Ihe é de direito. Além do próprio direito
existente em leis especIficas voltadas a questão indigena, a lei n° 9985 de 18/07/2000, a
qual refere-se ao Sistema Nacional de Unidades de Conservacäo da Natureza!
SNUCIMMA, pode vir a complementar as necessidades dos Guarani em conjunto corn os
interesses de conservação governamental. Esta Iei contém vários artigos que se aplicam
muito apropriadamente ao caso das populacoes indIgenas, especialmente o Artigo n° 20.
refere-se a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS é assini definida:

"Artigo 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável e uma area natural que abriga
populacOes tradicionais, cuja existéncia baseia-se em sistemas sustentáveis de exploracao
dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de geracOes e adaptados as condicOes
ecologicas locais e que desempenham urn papel fundamental na proteção da natureza e na
manutenção da diversidade biológica.

Parágrafo 10. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tern como objetivo básico
preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condicoes e os meios necessãrios
para a reproducAo e a meihoria dos modos e da qualidade de vida e exploracAo dos recursos
naturais das populacOes tradicionais, bern como valorizar, conservar e aperfeicoar 0

conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvidos por estas populacoes.

Parágrafo 2°. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de dominio publico...

Parágrafo 3°. 0 uso das areas ocupadas pelas populacoes tradicionais será regulado de
acordo corn o disposto no art. 23 desta lei e em regulanientação especifica.
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Paragrafo 4°. A Reserva de Desenvoivimento Sustentávei será gerida por urn Conseiho
Deliberativo, presidido pelo orgäo responsávei por sua administracao e constituldo por
representantes de orgos püblicos, de organizaçôes da sociedade civil e das populacôes
tradicionais residentes na area, conforme se dispuser em regulamento e no ato da criaçAo
da unidade.

Parágrafo 5°. As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
obedecerAo as seguintes condiçOes:

I- é permitida e incentivada a visitação püblica, desde que compatIvel corn os
interesses locais e de acordo corn o disposto no Plano de Manejo da area;

II- e permitida e incentivada a pesquisa cientffica voltada a conservaçAo da natureza, a
methor relacào das populacöes residentes corn seu meio e a educacào ambiental,
sujeitando-se a prévia autorizaçâo do orgào responsável pela adrninistracao da
Undidade, as condiçöes e restriçOes por este estabelecidas e as normas previstas em
regularnento;

III- deve ser sempre considerado o equiIbrio dinâmico entre o tamanho da populacào e
a conservaçäo; e

Iv- é admitida a exploraco de componentes dos ecossisternas naturais em regime de
manejo sustentável e a substituiçäo da cobertura vegetal por espécies cuitiváveis,
desde que sujeitas ao zoneamento, as limitacôes legais e ao Piano de Manejo da
area.

Paragrafo 6°. 0 Piano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as
zonas de protecào integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos,
e seth aprovado pelo Conseiho deliberativo da unidade.

o artigo 23, que e referido no Paragrafo 3° do artigo 20. (0 uso das areas ocupadas peias
populaçOes tradicionais será regulado de acordo corn o disposto no art. 23 desta iei e em
regulamentacAo especIfica) assim coloca:

Artigo 23. A posse e o uso das areas ocupadas peias populaçOes tradicionais nas Resrvas
Extrativistas e Reserva de Desenvoivimento Sustentável serAo reguiados por contrato,
conforme se dispuser no regulamento desta iei.

Paragrafo 1°. As populaçOes de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservaçào,
recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservaço.

Parágrafo 2°. 0 uso dos recursos naturais pelas popuiacOes de que trata este artigo
obedecerá as seguintes normas:

I- proibicAo do uso de espécies localmente ameaçadas de extinçäo ou de práticas que
danifiquem os seus habitats;

II- proibicâo de práticas ou atividades que impecam a regeneraço natural dos
ecossistemas;

III- demais normas estabelecidas na legislacao, no Piano de Manejo da unidade de
conservaçäo e no contrato de concessão de direito real de uso."
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A lei n° 9985 de 18/07/2000, o SNUC, ainda refere-se em seus Artigo 4° e S°

"Artigo 40• 0 SNUC tern os seguintes objetivos:

XIII- proteger os recursos naturais necessários a subsisténcia de populacoes tradicionais,
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social c
economi camente,

Anigo 50 0 SNUC será regido por diretrizes que:

III - assegurem a aprticipacao efetiva das populacoes locals na criação, implantacão e
gestão das unidades de conservação,

IX- considerem as condicOes e necessidades das populacOes locais no desenvolvimento e
adaptacão de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais

X- garantam as populacOes tradicionais cuja subsisténcia dependa da utilizacão de recursos
naturals existentes no interior das unidades de conservação melos de subsistência
alternativos ou ajusta indenizacao pelos recursos perdidos"

Dada a pouca disponibilidade de terras em ambientes não degradados no estado do Paraná,
convdm refletir seriamente sobre essa questão, corno possibilidade de sobrevivéncia fisica e
cultural dos Guarani de Oco'y Esta legislaçao é sob meu ponto de vista tdcnico de
antropóloga e ambientalista que sou, completamente adequada ao caso em questão,
consideramos que todas as Terras Indigenas deveriam ser regidas também por este Estatuto,
pois adequa-se perfeitamente a situaçäo da grande maioria dos povos indigenas. A Onica
observação que tenho a fazer, refere-se a algumas obrigacOes conservacionistas, que a
nosso ver são redundantes quando trata-se de recomendar as populacOes indIgenas. Muitas
das práticas conservacionistas citadas, já são tradicionalmente praticadas pelos povos
indigenas. 0 que deve ser tratado corn especial atenção no caso, seriam as práticas de
educacão ambiental, quando trata-se de elementos materiais provenientes de nossa cultura,
externa a realidade habitual deles, como por exemplo o que fazer corn o lixo não-
biodegradavel. No mais enxergamos serem os interesses perfeitamente compativeis e
possiveis de screm realizados.
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Terra indIgena: história
da doutrina eda legislaçao

Doutrina

A soberania dos povos indIgenas da America foi ques-
tao fundamental na discussão da legitimidade dos Eltulos
cspanhóis c portugucses sobrc oNovo Mundo. Certas teses
teriam tido, para os reis ibéricos, uma conveniência ime-
diata. 0 Ostiense (Henrique de Susa, cardeal-arcebispo de
Ostia, canonista do sCculo XIII e autor da Surntna Aurca),
por cxcmplo, sustcntava que as povos gentios so haviam
gozado de soberania ate o advento de Cristo, que, tendo
vindo ao mundo, havia desde então sido invcstido de todos
os poderes espirituais c temporais. Por delegaçao de Cristo,
tanto o impCrio quanto o saccrdócio cabiam ao papa. Assim
as infiéis podiam scr dcspojados de scus reinos e bens peta
autoridade papal.

Apesar de sua convenincia evidcnte para justificar Os

titulos que o papa distribuIra a lestc e a oeste de Tordesi-
Ihas, as tcscs do Ostiense e as que sobre elas se apoiaram
nao pre/alcceram. Ao longo do século XVI firmou-se, ao
contrário, na Espanha e em Portugal a doutrina que negavn
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O poder temporal dci Papa sobre os infiéis e a jurisdiçao
europia nas terras rccém.dcscobertas Afirmava a plena so-

indIgenas.	 -

E.ta posição ba:;eava-sc em teses tao aiitigas quanta as
do Osliense; o papa e canonjsta Inoccj 0 IV, no século
XIII, &ustentar que o papado não podia despojar 

Os in-fiéis de seus dominios c jurisdicoes (Apparatus ad quinquc
libros Decretaijum III, 34,8). 

E São Tornás de Aquino,
distinguindo entre dis-cito divino c direito huinano, afirm.tva,
contra o Ostiense, que a vinda de Cristo não havia anulado
os bens e a oberanja dos povos gentIlicos (Secunda Secun-dae, 10. 10). Quanta a Inglaterra, como scria de se espe-
rar, a rainha Elizabeth I não entrou cm considcracoes
jurIdics para conte:;tar o dircito corn que o "bispo dc
Roma" distribuja as terras rccéni-dcscobcrtas

Contra as idéia; de Richard Fitzralph (expressas em
Dc Pauperie Salvajorj.s, de 1350) c as de John Wycliffe c
de Arrnagh, condenadas como herétjcas no Conclijo de
Constança e que susentavam que o domInio era fundado
na graça divina (e supunha poranto a íé e a caridade), Ic-
varitaram-se os nominal istas e Concjljarjstas franccses Pierre
d'Ailly e Gerson. Em 1381, d'Ailly dissocia ya a questao do
domlnio da questao da fé e da caridade: tal como urn saccr-
dote indigno podia administrar sacramentos válidos, assim
também pecadores e infiéis podiam ter domInio (F. Oakley,
The Political Thought of Pierre d'Ailly. The Volunlarjst
Tradition, New Haven, 1964, pp. 74-92).

Gcrson, quc succdcu a d'AilIy como chanceler da Uni-
versjdadc de Paris, argurncntava na mesma linha que, da
mcsma forma que Deus não retira ao pecador suas faculda-
des naturais, tampouco The retira o domInjo das coisas (Dc
Vita Spit itua(j Anjinac, R. Tuck, Natural Rights Theories.
Their origin and development. Cambridge, Cambridge Uni-versity Press, pp. 25-27).

03 DLRErTOS DO INDIO	 55

• Assim, no in(cio do sculo XVI, o superior da ordem
dos Pominicanos de Roma, o cardeal Cayetano, sustentou,
nos seus Comenldrjos a Secunda Secundae de São Tomes
(Questäo 66, art. 8) que os infiéis podiam gozar de direitos
e soberania. Introduziu também a distinçao entre infiéis
inimigos dos cristãos (tais como os mouros) e as quc não
os hostilizavam, como era o caso dos Indios.

Joäo Major, famoso nominalista da Universidade de
Paris, em 1510, reforçou as teses de Gerson. 0 reino de
Cristo, diz dc, nao é deste mundo e 0 papa s6 detém o
primado espiritual, sem deter o temporal. Tainpouco o Tm-
perador é senhor do orbe. Enfiin, o dominjo não se funda-
inenta no direito divino, não dcpende da íé e da caridade,
e sim no direito nafural: os Indios tinham portanto proprie-
dade,Iibcrdade c jurisdição. Como Cayctano, Major distin-
guiuos Indios dos sarracenos cm dois critérios: o de pos-
sulrrne ou não terras "originalniente cristãs" (como a Terra
Santa) e o de Se oporem ou não a pregação da fé (S. Zavala,
Las Insliguciones JurIdicas en ía Con quista de America,
Madri, 1935, pp. 4-5).

Frei Francisco de Vitória, fundador do direito interna-
cional, jurista a quem Carlos V consultava, fol quem corn
maior autoridade estabcleccu a soberania original dos povos
indIgenas da America. Em. suas duas Relecciones, que se
intitulam "DOS indios recém-dcscobeztos c dos tItulos nao
legItimos, pelos quais os bárbaros do Novo Mundo puderam
passar para o poder dos espanhóis" e "Dos Indios ou do
dircito de guerra dos cspanhois contra os bárbaros", datadas
provavelmente de 1539, Vjtória contesta urn a urn os argu-
mentos que ncgavam aos Indios domInio c jurisdiçao origi-
nal. Afirma assim que "a infidclidadc (a heresia) ou qual.
quer outro pecado mortal não impede que os bCrbaros sejam
verdadeiros donos e senhores, tanto püblica quanto priva-
damcnte, e não podem os cristos tomar-Ihes seus bens por
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Nac j
onal de lflves(igação Cientffjca 1983 (1625), cap. 111,fl. 0 13, cap. 1%', ri. 0 5),.
Corn Vjtt5rja fica, portato esta belec jda a questao dasoberania original 

dos lndios que Domingos de Soto (DcJust itia ct/tire, lib. Iv, questjo III, art. 2) e o Jurista portu-gués Francisco Sores professor em Cojmbra (em 
De Fide,disp. 18, scctio I, nums. 2 e 9, c Dc legibus, lib. Iii, cap.VI), sc encarregam de desenvolver

0 papa, por scu lado, pronuflcja.se em 1537,na bulaVeritas ipsa, afirmando:

"Os (ndios e todas as demais nacoes que daqulpor diante forcrn descobertas pc10 crjstaos. por maisque carecam do bcncffcjo da íé, flãO Cstáo nem 
podeniset privados de sua h ibcrdade e do doniInjo de seusbens; ao contrário, podem Iivre e l icitamente usar, des-frutar e gozar desta liberdade e domInjo. •",

Ate o fim do século XVIIi, 
ainda se contestava erPortugal o fundamento do dorninjo sabre a America iidocument0 dessa Cpoa, dc autorja pro yáyej . de PhilippeJorge, lente da Ufljvcrsjdade de Coimbra, declara que 0ditjto de ocupaçao C urn erro:

não se encontra esse Direjto na Jurisprijdj
Romana nem abs flOvos Estätutos de Coimbra. A aqul.
Sicäo da Amcrjca proccdcndo da Ocupação c opOe 

ahistcirj
a primjtjya Pedro A1'arcs Cabral encontra po

voadores em Porto Seguro. 0 rnesmo sucedeu a Chris.
toyo Colombo nas primdiras ilhas que apoz-tou. A leidc 6 de junho de 1755 charna primitivos scnhores aos
indios. Na Origem de Causa do domfnjo da AmCrica
pelos curopeus dançam os 

instrufdos comb gatos por

I
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-	 CSSe	 Q(j0' p ç,_	 , -
uImoern que Sc 

POSsa, a PtCtexto deausen( .
ia de razão ou dcrnéncja 

impcdjr os bárbaros deserem verdadejros Senhiores. porque, escreve 
evocando asInstitujcocs indIgenas "cm rcalidadc näo são 
dcincntcs jáque a seu modo tern iiso da razão" 

Vió-j refuta ainda
que o E

mperador seja Scnlit do niundo e, ainda que o fosse,"näo J'oderja Ocupar as P to vmncias dos bárbaros cstabcleccrflOyos senhores,depor OS 
antigos c cobrar tributos" TarmPouco 0 

papa é scnhor civil ou temporal de todo o orbc c,
se o fDSse näO poderj.t transmjtjr scu poder 

temporal aosprfncij)eS seculares Sendo pois, os 
Indjo3 "verda deiros Se-nhorec de suas terras" tornava.Se absurdo Pretender, comose havja 

feito no tempo de Colornb0 que 
o direito de des-coberi,z fosse t(tulo vá1jJ0

 sobre a Nov0 MUfldQ "Sobre cstetitulo, 
não precjso gastar muitas palavi-as, Posto que jiprovej que os bá

rbaros cram vcrdadcjros dorms, PiThIlca 
C

privadamcnte	 do di-elto das genies 
que se Conceda aoo

cupajite o que não é d flingu COfl1O se diz no parigrafo
"Ferac bestjae" (Institujcocs de JUStjJljanO 

Dc Rerum djI-Siofle § Ferue Best ice) . . (
mas) estas terras ja tén dorm,flão p(dem cajr sob ese tItulo . . . ". E 

Vj(órja acrescefitacorn i1onia 
"por si fl1smo (o djrejto de 

descoberta) naojustifica a posse (esp
anhlola) desses bárbaros mai do que sedes ns houyessern de coberto a ntis" (Fr. de Vj(cirja Rc-leccjo, 5 Dc indis. BaJccjona p. . 176).

A mesma posicão Sustefltada par Grc5cjo no 
SCU MareLiberum, capItulos 2 c 3. A1 irma que os portugues näotern direito algum de d 'm(njo sobre as Indias pelo descobrj.

mento nein pot doaçao POntjficja Mesmo frej 
Serafjrn deFreitas, apologeta dos Portugueses na 

sua Con!es/acao aGrdcio, rec
onhece que o dcscobrirnento fláo atribuj de perSi o djejt0 de dommnjo e Posse (ltd Serafim de Frej	 Do/usio Jmpério Asidij 0 dos Portuguese3 Ljsboa Insj0

S

/

/
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brasas" (MemOrja dos Erros e 
Conlradjcoens que ser-na deducçao e re/lexoe,zs aiim de ndo se aUende..rem, Arquivo Nacional da Torré dà 

Tombo,LjsbqaFundo Cadayal	 Brasij.AvuJsos 3-18, art. 2).

0 direito intej-nacjcnal parecc ünâjjme 	 ao longo dosS6CUIOS em desqualjjj ,o tItulo que provém de desco.berta e que supOe a iflcxistência de qualquer povoamento.
"tItuJo imperfejto' chazi;a-lhe Sir Traver Twisá, que 

sç apóiaem Vattel (The Oregon question 
examined , in respect tofacts and the law of fláLós 1846,	 156)..	 -

51
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Legislaçuo colonial

Nas leis POrtuguest para 0 Brasjl, a sobcranja indigenae o direjto dos Ifldios a s territoriosque Ocupam é frequen..temente reconhecida . t1. ita-se, como se sabe, dc urn reconhccimento de lure que mi estrafagemas tcnLa Contornar na
Prática; mas tal reconht cirnento legal mostra pelo menos a
CO

flSCiéncia e a mi con. cicflCia da Coz-oa aces-ca dos djrej..
tos indIgenas.

Assim, as CartasRgjas de30 dejulho de i6O9,e a de10 de setembro de 161 i . promu1gadas por Filipe 111, afir-
mam o pleno darn ijo do,; l!ldjOs sabre seus terrjjdrjos e
sobre as ter,.as que Ihe s io alocadas hos aldean lefllOs••

• .os gentios5 0 scnhcres de su (azendas nas po-.voaçoes comb o s.iç na Serra,. sern Ihes poderem ser
tornadasnem sobje ellas e ihes faz,r 

molestia ouinjustiça algurna; 1mm podero set mudados contra suas
vontades das capitanjas e lufares que thes forem 

orde.nados, salvo quando elles livrernente o quizere 
fa-zer. •" (Carta Ré ía, 10.9.1611)

OS DIREs-IOS DO INDIO	
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Assjm tambérn, o Regimento das Miss65 do Estadcj doMaranl-são e Pará, de 1 .0
 de dezembro de 1686, declara quc"a justiça nao permit; que estes homens sejão obrigados a

deyxare todo, e por todo as terras que habitão".

Ainda mais expllcito é o A1var.de 1.0 de abrjj de 1680,
que declara que as sesmarjas concedjdas pela Coroa Portu.
guesa não podiarn afetar os direitos originals dos fndios so-
brc sua terras. "Primárjos e naturals senhores" de suas ter-
las, cram enquanto tais isentos de qualquer foro .ou tributo
sobre elas.

• . E para que os ditos Gentios, que assim dccerem,
e os mais, que ha de present; meihor se conscj-yern
nas Aldcas: hey por bern que senhores de suas fazen-
das, como o são no Sertão, sem Ihe podes-ern ser torna-
das, nern sobs-c ellas se The fazer molestja E o Gover-
nador corn parecer dos ditos Religiosos assinará aos
que descerem do Sertão, lugal-es convenjentes para
neles Iavrarcm, e CUltivarem, c nao poderao ser muda-
dos dos ditos lugares contra sua vontade, 

nem seräoobrigq
dos a pagar /oro. ou Iributo algum das ditas

Ierras quc ainda estejão dadas cm Scsmarjas c pessoas
particulares, porque na concessã O destas Se reserva
sempre o prcjuIzo dc terceiro, e muito mais se en-
tende, e quero Se cncnda scr reservado o prejuIzo, e
direito os Indios, primdrjos e naturaes senhores del-
las. . ." (Alyará dc 1.4.1680, parágrafo 4, grifosflossos).
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Paradoxalmente, a soberanja das nacOes indIgcnas foi
leconhecida no con(exto das discussöes sobre escravizaçao
dos Indios. Urn dos tItulos legItimos para escravjzálos era
aprisiona..1os cm guerra justa. Ora, a guerra supunha em
presença naçocs soberanas. A Carta Régia de 9 de abs-il

I
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da Companhia de Jesus no Brash 
1945, t. VI, pp.330-341).

0 Aivará de 28 de abri de 1688 para o 
Maranhao eGräo-Pará estipula usando quasc os mcs'mos tcrmos, 

qucseriam escravos os prisionciros tomados cm guerra 
defen-Siva,

• . que sc entender somente no acto da invasäo quc
os Indios inimigos c infiéi3 fizerem Has Aideâs c ter-
ras do Estado do M aranhão, Corn cabeca, OU Coinu-izidade; que -lii.'ar sol)crunia ou jurisdjçao . ." (

Alvaráde 28.4.1688, 1:rifos flosO).

Assim, indagad .) sobre a justiça do cativcjro de Indiosno Maranhão, o padre Anto 0 Vjeira declara:

• . é que não ;ao escravos. Hem ainda vassaios. Escra.
vos nib, porque nao são tomados em guerra justa; e
vassalos tarnbéjn nibo, porquc assim como o cspanhol
ou 0 

genovés ativo cm Argel é con(udo vassalo do
seu tel ou da sta rcpibiica, ass irn o não deixa de set o
Indio, pôsto qur forcado c cativo, como n;embro qua d
do corpo, e calcça poliijca da sua naçäo, importandoigualrne para a sobcranja da Jiberdade. tanto a coroa
de penas, como a dc oiro e tanto o arco como o Ce-
tro. . ." (Voto do padre Vieira em S. Leite, 

llisgc5pja

A legislaçao sanciona este parecer de Vieira, já que a
Id de 1.° de abril de 1680 ordena que os fndIo 5 aprisio-nados cm guerra sejam tratados como "P

rIs ioncjros como
ficarn as pessoas que se tomarn nas guerras da Europa".

Soberanas, as nacöes indIgenas são, em muitos textos
legais, consideradas externas ao mbito da Jurisdiçao régia.
Em algumas leis se declara que, mesmo nos aldeamentos
dos religiosos, o govcrrio temporal dos fndios cabe aos chefes
indlgenas (Provjsão de 12 de sctembro de 1663, por exern-
plo). Corn as nacöes indIgcnas que COncordare em "des-
cer" para os aldeamentos, devem-se celebrar pactos queterão dc ser cscrup ulosamellte respeitados: é o que ordena
o Rcgimento das Missöes doi Maranhão e Pará, de 21 de
dezembro de 1686, parágralo 23:

• . tanto para corn as aldes, que se descerem para
scrvjrcm aos moradores, como para aquellas que sem
esta condicao quizeren dcsccr se observarão inviola-
vcimen(c os pactos que corn dies se fizerem por ser
assjm Conforme a fé pübijca, fundada no direyto na-
tural, civil e das genies".

Enfim, cm 1718, a Coroadeclara expljcjtamente:
• . (os Indios) são Iivres, a 

izenios de minha juris ..diçao, que os não podc obrigar a sahitem das suas
terras, para tornarem urn modo dc vida de quc dies
se não agradao. • ." (Carta Régia de 9.3.1718, grifos
flOSSOS).

Entretanto o esbuiho das terras indIgenas, tanto 
fibsseus territórios origi, ais quanto nos aldeamentos para ondc

a' Jr..
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de 1655 declarava que seriam escravos os 
prisioncjros to-znados em gucrra dcfensiva

• cntefl0 em gucrra defensiva a que flzer qualqucr
cabeça ou comunidade pot quc tern cabeca e sobera..nia para ir fa::er e come/er guerra ao Es/ado, 

pot que
faltando esta qualjdadc a quem faz gucrra, airida quc
seja fcita corn ajuntamc 0 dc pessoas,'os que Sc toma.
rem näo serão captjvos • ." (Carta Régia de 9.4.1655,grifo flOSSO).
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haviam sido "descidas", continuava, a tal ponto que a 20
de dezembro de 1741, urn Breve "Immensa ias:orurn Prin-
cipis" do papa Bento XIV nos arcebispos e bispos do Brasil,
renovando os famoso:; Breves de 1537 e de 1639, proibiu,
sob pena de excomun -ião - de que so se poderia ser absol-
vido pelo prOprio papa que se escravizassem os Indios,
se os despojassem de :;eus bcns c propriedades e se os levas-
scm para fora de suas ten-as.

A Iei poinbalina de 6 de juiho dc 1755 sustenta "os
Indios no inteiro dojninjo e pacIfica posse das terras.
para gozarem delas pr si c todos seus herdeiros", Essa Iei
renova e cita por ext( nso o Alvará de I .° de abril de 1680,
acima citado, que c pressamente reserva na concessão de
sesmarias a direito anterior dos Indios sobre suas terras, por
sercm "primários e n &turais senhores de1a:".

0 Diretório dos fndios de 1758 cxplessamente aplica
o mesrno Alvará de 1680 para o caso das povoaçOes mdl-
genas, inclusive as que brain então elevidas a lugares e
vilas, onde prevalece ia o dircito dos mndios sobre o dos
brancos porventura rcsidentes:

• . poderio o.; moradores destc Estado. . . assistir
nas referidas Po voaçocns, logrando todas as honras e
priviiégios, que Sua Magestade foi servido conceder
aos Moradores d1las. Para o que apresentando iicença
do Governador (Jo Estado, não sO os admittirão os Di-
rectores, mas ih: darão todo o auxIlio. . . e lhcs dis-.
tribuirão aquella porção de terra que cites possão cut-
tivar, sem prej izo do direito dos Indios, que na
conform idade da, Reacs Ordens do dito Senhor sao Os
primarios, e naturaes senhores das mesmas terras. .
(DiretOrio que :e dcvc observar nas Povoaçocs dos
fndios do Pará. - ., 1758, parágrabo 80).

OS D1R1r1QS DO LNDIO	 13

Ate D. Joao VI, o mais antiindIgena dos legisiadores,
reconhece, implfcjta e explicitamente, os tltuios dos mndios
sobre seus territOrios e as terras das aldeias. Implicitamente,
quando deciara que as terras conquistadas por guerra justa
aos Indios são devolutas (Carta Régia de 2.12.1808), o que
significa ao mesmo tempo reconhecer os dircitos antcriores
dos indios sobre seus territOrjcjs e a perznanência de tais
direitos para os mndios corn quem nao se guerreava. Expli-
citamente, quando afirrna que as terras das aldeias são ma-
Iienáveis e nulas as concessöes de sesmarias que pudessem
ter sido IdEas nessas terras, as quais •ão podiam ser consi-
dcradas dcvolutas (Carta Régia de 26.3.1819 e duas provi-
sOes de 8.7.1819).

Existe portanto, além do reconhecimento da primazia
dos fndjos sobre as ten as dos aldearnentos, o reconhecimen-
to da primazia do direito dos Indios sobrc suas terras ori-
ginals. Em vários textos legais (por cxemplo, 26.3.1819,
8.7.1819), declara-se que se devem dernarcar terras de
novos aldeamentos de Indios "nos lugares em que se achão
arranchados, pela preferéncia que devem ter nas sobreditas
terras" (8.7.1819).

Temos assim amplas provas de que a colônia reconhe-
ceu, tanto na sua doutrina quanto na Icgislaçao, a soberania
e Os direitos territoriais dos Indios do Brasil.

Lcgislaçao do Impérlo

0 Brash indepcndente marca urn retrocesso no reco-
nhecirnento dos direitos indigenas: no mcsmo perIodo em
que o Indio se torna o sImbolo da nova nação• ncga-sc-lhe
tanto a soberania quanto a cidadanja. "Os Indios", declara
o deputado Montesuma ecoando a opinião geral dos Cons-
tituintes de 1823, "não são brazileiros no sentido politico
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cm que se torna; ellcs não entran i COIflflO50 na familia queCoflstjtuj 0 impérjo" (Sessão de 25.9.1823 Djdp,o da Cons.1i1Ujn%)

A negac;o da sobcranja não deve surp rcendcr . noIirasil, o Estado preccdeu a nacäo. Todos os cstadjstas dcsdc
a Ifldcpondênc:ia, colocaram o problema da consruçao desta
nacão. Fizcra,n.no no critanto a partir das pr cmjssas da
Revoluçao Frinccsa: a cada Estado devia orresJ)ondcr urna
tinica nação. A soberanja das nacäcs indIgenas, que n5o
constj(uIa pro)lcma cm periodos antcrjorcs pas;a a ser cs-
camoteada N;io se admjtc, nesse inlcjo do sécul 3 XIX, que
os fndlos pos.am constitujr sequer socicdadcs dignas desseflome.

Perduravam no cntanto, os dircitos dos Indios sobie
suas terras. Dois pojetos aprcscfl(ados as Cortes Gerals deLisboa por dcputados que dcpois fizcram parte da Constj..lU jflte de 1823, o do pernarnbucao Monjz Tavares c o do
pauljsta Jose Bonificio, rcconhiccem os tftulo5 originais dosIndios sobre scustcrrj(órjos Monlz Tavares 

recomenda quese conservem "ilesas todas as terras que possuem, ser
yjndo

de cxemplo o que praticou Guiihermc Penn e praticão hoje
3nCSmo os Anicrjcanos do Noije" (Didrjo do Goi.'er,zo n.°235, de 4.10.1821, p. 517). Quanto a José Bojjfacj0 qucno prólogo ao scu projeto " Apontamentos paro civiIizacjodos Indios brtvosdo Iin 1jérjo do Bras ii" caractcrjza os nco-brasileiros comb " tsurpadorcs" ropöc

"/usliça, 
não esbulhaiido mais os Indios pela Iorça,

das terras quc ainda The rcsto, c de quc so icgIliinos
senhores, pois Deus lh'as dcu; mas antcs comprando.
lh'as comb pratjcarão e ainda praticão os Estados
linidos cia America".

Sc se recomenda comprar as tcrras aos (adios, é por.
quc se ihes rCCOIIhCCe tftulos lcgItimos para vcntlé.Ias,

08 nn	 DO nmlo

Quanto a Carta Outorgada de 1824, nao contém 
c ualquerreferenda a lndjos.

No entaritp, fora formada na Const j tuinte de 1823 urna"Comjssão de Colon isaçäo e Cathcchisacao que, em 17 dejunfio, receberia o projeto de José Bonifácjo - "Aponta..
rnentos para Civilizaçao dos Indios Bárbaros do Irnpério do
Brazil" , o mesmo projeto que fora enviado as Cortes Ge-rais Portuguesas do ano anterior, corn apenas pequenas modi-ficacöes e decidiria que o publicassern para discuss 0 naAssembléj5 e para instrucao da nacão, e quc "se 

remettesscm cxcmplares as respectivas provjncjas e cxigindo 
dellasas ncccssárjas notIcias, informem sobre os mcjos mais effi-

cazes de se reajizar em toda sua extensão tao 
importanteprojeto" (Anacs do Parlamenio IJrazjlejro Assembléia

Constjtuinte 1823 - 6 tomos. Rio de Janciro, tonlo II,p. 97.) E csta provavclrnefl(c a origem de consuita ampla 1

Na Coristitujçao portuguesa de 1822, apesar da exjs-
tflcj de chico projetos sobre civilizaçao dos mndios, enca-minhados por deputados brasj jciros (G. Boehrer, "SomeBrazilian Proposals to the Cortes Gerais 

1821-1823 on theIndian Problem" Ac/as do III Coldquio Internacioflal deEsgudo3 Luso.Brasjleiros Lisboa, 1960, vol. II, pp. 201-209), apenas se mencjonam fndos ao recornendar o apoio
das Cortes do governo a instituicoes caridosas entre as quals
se incluem as que se dcdicam a sua civilizaçao (TItulo 

Vi,CapItulo IV).

0 projeto da Cons(jtuinte brasilejra de 1823 
poucodifere desse resultado dcccpcjonante A üriica mençao cx-PlIcjta a Indjos se dá no tftulo XIII, art. 254:

"A Assembléja terá igua1mefl cuidado de crearEstabe
lecimentos para a Catl-iechese e civilizaçao dosindios, em

ancipacao lenta dos negros, e sua educaçaorcligiosa, e industrial".
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as proyjncj	
realizad em 1826, para a elaboraçao doPiano Geral d Civjljzat.äo dos Indio5.

Em 1850, g9ver0 imperial 
Pon1ulgou ulna lei fun-damental 

que pretendja discjplj0 regime fun.jj0 Eraa Lej das Terras (Lej n. 601, de 
18.9.1850) regLIIamefl8cm 1854 pelo Decreto 1.318, de 30.1.1854A	 j th 

s Terras, no seu artigo 3., defifl(, 
0 que sedeve entender por terrs devojutas.

1) as quc: não Se at larem aplicadas a algum uso ptThjjCo 
nacion, POvincjaJ u municipal;

2)
as qu não se acharem sob o dommnjo particular por

qualque tituhi legItjmo nem forem havjd
D$ por sesmaj.jase OUtras Conc55 do Govern0 geral ou proincjajIncurso em c 'mjsso pot falta das condjcaes d(: mediçjo,Confirmaçjjo c CUltura;

3) as qui: não Se icharcm dadis pot sesmaria ou ou.tras COncessä(s do 2Overn-	 apes. de incursas cmcornlsso foren revalidajas;
4)

as qu. flão se acharern OCupadas por çosses que,apesar de flãü Se fund.irem em tItuio legal, foreni Iegitjmadas.

Como beJQ entende Joäo Mendes Jr., a Lej Jas Tei-raspresez-va o recnnhecjmento da proprjcdade indIgeja dos tcr-ritórjos ocupa Jos que uão 
necessitarn de legitirnaça0 deposse, já que eu tItülo Iegitimo é o indigenajo

"Qu-r da letra, 
quer do espIrjto da Lei de 1850,

se verifjc quc ess Lei flem .rnesmo Consi(Iera de'vo-lUtas as t( rras Possuidas pot hordas selvagens esidveis.essas terr4s são tao part icujare Coflo as POssujdas porocupaçao Iegitjrnayj isto é, 
originariamenle reser.adasde de'olt. çãü, nos expresso5 terrnos do Al yar de 1.0de abrjj Ce 162o que as reserya ate na con;essão dassesrnarjas não ha (neste caso) posse a 

legitjm	 ha

OS pmErrns DO Dwo	
tl

domInio a reconhecer . ." (I. Mendes Jr., O IndIge-has do Brazil, seus dire jios indivjduaes e politicos. SãoPaulo, pp. 59-60, grifos do'originaj).

Tm a mesnia compreensão Allpio Bandejra e
Tavares da Costa Miranda, que em scu "Memorial
da antiga e moderna legislacao ind(gena", escreyern

"Certo é que a denominacao de devolutas apli-
cada as terras que des (Indias) habitazn 6 de todo o
ponto i rnprópria, ji porque, conforme as palavras do
Alvará de 1. de abrjl de 1680, são os Indies 'os na-
turals senhores delas', já Porque a semeihante classi-
ficacao op5c-c formalmente a própria significaçao gra-
matical do termo" (Alipio Bandcjra e Manoci Tavares
da Costa Mirdnda 1947 (1 .912) "Memorial acerca da
antiga e moderna Iegislacao indIgena, contendo COflSj-
deraçaes sobre a situação jurIdjca do Indio brasilcjro"
em }iumberto de Oliveira ed., Colegánea de Lcis, Atoe MeinOrjas refcren ges ao indIgena brasileiro Minist6.
rio da Agricu1u CNPI, Publicacao n.° 94, Rio de
Janciro, Imprensa Nacjonal pp. 55-86).

Como nos s6culos anteriores, a Estado continua fo-
mentando o aldcanento dos (ndjos. A Lej das Tcrras 

(Lejn.° 601, de 1850, art. 12) estipula que scjani reservadas
das terras devolutas, terras "para a Colonizacão dos mdi-
gcnas".

As tcrras dos aldeamentos coincidjam frcqüeutencnj
corn o terrj(ório origjnario do grupo: o Rcgimcnto das Mis-
SOCS 

de 1686 clararnente forrnaljzaa opção quc tinham os
indjos de, accitando a doutrina, recusaram.sc a transfcz-cia de local, quando então deveriam ser aldcados • em seupróprio terrjgórjo No Diretórjo Pombalino, embora näo se

Man oe I
acerca
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mencjonasse expljcjtamente 0 preceito, estc foj na prátjcaIitilizado.

Comb vim05 acima, no prinleiro quartel do sécuicXIX, Sc declara repctidas VCZCS que as tcrras dos flOVOS.aldearnentos dc Indios dcvcm sci- demarcadas 
"fibs lugaresem que se achão arranchados pela prcfcréncja quc devemlet nas sobredjtas terras" (Pro yjsöes de 8.7.1819 Decrctode 2

6.3.1819) Quando, j no periodo imperial a Cãmnai-a
de Vila de Barbaccna é chamnad a dat seus subsIdjos para
o PIano de Civilizaçao dos (ndios, dccjarará que a cscolha
das terras para novo:; aldcamentos "deve ser a arbftrio e
escolha dos mnesmos (ndios: parecc injustiça qucao 

donoda caza se determine lugar para suà estada" (cm L. Naud,
"Documentos sobre o lndio brasilciro", Revjsgq de In/or.'nação LegisIagja, jall.-mar. 1971, p. 307).

No Decieto n. 1.318, de 1854, que regu1amcfi a Lei
das Terras, a mesma sobrcposjçao das terras de aldeamentosas imcmorjajs contin tia se verjfjcando.

Art. 72 "St:rão reservadas terras devolutas para
colonizaçao e aidcarnento de indigenas nos distrjtos
onde existern hoidas sclvagens ".

Estas terras deverjam set ina lienávejs, de usufruto cx
clusivo dos Indios e destinadas a set sua propriedade quando
"o permjj	 scu estado de civilizacao"

Art. 75 "As lerias rcscrvadas para colonisacao
de indigenas, e por elks distrjbujdas são dcstjnadas
ao seu uso fructo; e flão poderao set alienadas, cm
quanto o Governo Imperial, por ado espccial, nao
Ihes conceder o pleno gozo dellas, por assiffl o per-
mittir o seu estado de civiljzacao" (Decreto n. 1.3 18,
de 30.1.1854)

OS DIREITO, DO NDIO

A legislacao do Império, a partir do Ato Adiciohal de
1834, permj(ja as Assembléjas Provincials legislarern, cumu-
lativanlcnte corn o Governo Geral e a Assemnbléja sobre
matéria indIgena. Majs próximas do poder local, não é de
se admirar que as Assembl6jas Provincials tenharn legislado
em detrimento dos direitos indIgenas, em particular extin-
guindo sumariarnente aldcias para se apropriarern de suasterras.

Reconhecjdas juridicamente, as terras indIgenas sofre-
ram urn marcado processo dc esbulho no scu10 XIX, pro-
cesso que se deu através de várjOS mecanjsmos Houve casos
de deslocamento e conccfltracao de grupos indIgenas, já quc
o Regulamento das Missöes de 1845 (Decreto n. 426, de
24.7.1845) permitja remoçao e reuniäo de aldelas corn 

0assentimento, porm, dos Indios (art. 1., § 2. e 4.°).

Outra forma de esbulho se dava em várias etapas: co-
mecava-se por aldear "hordas selvagens", no mais das vezes
dentro de seu territórjo original, mas reduzjndo assim sua
ocupação dcsse territórjo. Aos poucos, porrn, tentava-se
fazer passar essas terras originais por terras de aldeamentos
como se fossem distintas das terras imemorjajs e apenas re-
servadas nostermos da Lei das Terras (art. 12) e do Regu-
lamento de 1854 (arts. 72 a 74). Ao mesmo tempo, arren-
davarn-se ou aforavam.se terras dentro das dos aldeamentos,
o quc era permitido pelo Regulamento das Missöes de 1845
(Decreto n.° 428, de 24.7.1845, art. 1., 

§ 12, 13 e 14),
embora se soubesse, a 6poca, dos efeitos nefastos dessa prá-
tica e que urn mcmbro do Conselho de Estado houvesse
protestado publicarnente contra essa poss j biljdade. Aos pou-
cos, os foreiros e arrendatárjos comecayam a pressionar as
Câmnaras Municipais e os próprios Governos Provinciajs
para obter as terrenos dos fndios. Sob pretexto de que eles
haviarn abaz)donado o local ou se achavam "cónfundjdos
corn a massa da populaçao" - cssa populaçao que havia

1*
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sido introdLida pelo próprio sistema de aforanrento e at-
rendamento -, muitos aldearnentos das ProvIncjas de São
Paulo, Rio de Janeiro, Esp(rito Santo, Scrgipe, Ceará, Ala-
goas, Bahia, Pernambuco e ParaIba são declarados cxtintos.
o Regu1amnto de 1854. no seu artigo 75, expressamente
declarava, :omo vimos acima, que assim que o pernuitisse
o "estado de civilizaçao" dos fndios, as terras dos aldea-
mentos deviam-Ihes ser dadas em pleno domInic; coerentc-
mcnte o Aviso de 20 de novembro de 1855 afirrnava que
aos mndios que habitassern aldeamentos extintos "pertcnccin
os terrenos de que tern estado de posse, scm que ihes seja
preciso obter carta de aforamento", o que fol corroborado
posteriorrner7te em 21 e 30 de abril de 1857 c 26 de sc-
tembro de 1870.

OS DIRErrOS DO XNDLO	 71

tltulo 88, § 26) e dos diretores de fndios (Regulamento n.°
426, de 24.7.1845). Sendo	 /

• . imprescritIveis osdiretores e inalienáveis os bens
dos fndios aldeados, na su qualidade de órfãos e be-
neficiários das cautelas outorgadas pela id a essa es-
pécic de tutelados... não importa que, por motivos
independenlis da sua vontade, os Indios, seus possui-
dores, nern sernprc tenham estado na sua posse; o do-
mInio sobre as mcsmas, como exprcssão de urn direito
imperecIvel, sempre se conservou Integro e capaz de
produzir os seus efeitos cm qualquer tempo. . ." (J. M.
de Paula, op. cii., 1944, pp. 42-45).

t . ............................................

Não obstante, em 1875, na Bahia c em Pcrnambuco,
e em 1862 e 1878, em São Paulo, distribuern-se bEes de
terra aos fndios. Apesar de muitos deles nelas permanece-
rem, as terras dos aldeamentos extintos (após hesitaçocs na
iegislaçao, quc fazcm delas Próprios Nacionais ou terras
devolutas passfveis de serern vendidas ou aforadts polo .Im.
prio), acabam sendo rcpassadas cm 1887 as ProvIncias,
tendo as Cãmaras Municipais dircito de aforá-las. Esse es-
candaloso estado de coisas não encontra nenhum funda-
mento jurIdico. Como bern estabelccem José Maria dc Paula
(Terras dos fndios,Boleiin 1 n.° 1, SPI. Rio do Janeiro, 1944,
109 pp.) ejoão Mendcs Jr. (1912, op. cii., p. 62), as terras
dosfndios aldeados jamais poderiam tot sido consideradas
devolutas: ou coincidiarn corn o tcrritdrio originário do
grupo e nes:;e caso erain de seu dorninio pelo titulo do mdi-
genato, ou stavam garantidas pela tutela quo o poder pii-
blico exeria, estando os bens dos Indios sob a responsabi-
lidadc em primeiro lugar dos ouvidores. e postcriormcnte
dos juizcs de órfãos (Lci de 3.6.1833 c Ordenaçoes Li.,

Ha, resumindo, duas expropriaçöes sucessivas que pa-
recem operar: embora desde o fim do século XVI! os aldea-
mentos coincidissem frequentementc corn os territórios ori-
ginals dos Indios (e fossem, portanto, de sua propriedade
polo tftulo do indigenato), as terras dos aldeamentos aca-
barn sendo tratadas a partir da Lci das Terras como apcnas
reservadas e destinadas a uma ulterior doaçao aos Indios.

uma primeira expropriação a que se segue a extinção das
aldeias e a liquidacão de suas terras, sern que a doacao Se
efetive.

Em 1890, o Apostolado Positivista apresenta a Cons-
tituinte uma proposta que contém o mais explicito reconhe-
cimcnto da soberania indIgcna.

Art. 1.° "A Repüblica dos Estados Unidos do
Brazil 6 constituIda pela livre federação dos povos cir-
cunscritos dentrodos limites do extinto Império do Bra-
zil. Cornpöe-se do duas sórtes de estados confederados,
cujas autonomias são igualmentc reconhecidas e respei-
tadas segundo as formulas convenientes a cada cazo, a
saber:
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I. Os E:(ados Ocidcn(aj Brazjlcjros 
sis emaljcameflt ecorlfeder.i

dos c que prov(m da fuzão do elemento eu-ropeu cc 'm o eleniento africaiio e o americano abo-rfginc.

H. Os Estados Arnerjcanos Brazjlejros empjrjcamente
confeder;idos, constituido pela; ordas fetichjsias espar.
sas pelo territdz-jo de toda a Repübljca. A federaça

()deles linhita-se a manuteiçao das relacoes amistOzashoje reconhecidas como urn dever entre nacöes distjn.tas e sirnpá(icas pot urn lado; e, por outro lado, eni
garantjr 5

 a proteção do Govcrno Federal contraqualquer violêncja, querem suDs pessoas, quer em seus
terrjtórjo Estcs não podrão jámajs ser at ra yessado;sem o Se p prévio COflSCfl(jr1eflti paci fjcamente solicita.do c só pacifb:amcntc ohtido", (Miguel Lemos e R.
Teixejra Menths, Dazes o'e uma Constifujçao po!I!j
dig

 atonal /eder Ih'a para a Republica Brazilejru, 1890.)

Nacöes soberan is e livres, era como os Posjtjvjstas efltendiam Os povos irliIgcnas do Brash;

"Urge, segundc Os ditamcs da moral e da razão, ver
nos povos selv: geris naçãcs indcpenden,e5 que devemset tratacias C m as atencocs corn quc tratamos 

Ospovos rnais /o, es. . Perante os brazileiros as trjbhjs
selvagens devc ii, pois, consjtujr naçôes lipres, cujosterz-itórjos cun Pre-nos escrupulozamente respeitar e
cuja amizade ci ' vemos procurar corn lealdade". (R. Tel-
xcira Mezides, inda os IndIgenas do I3rasjl a a Pout ica
Moderna. Rio de Janeiro, Igreja Posjtj yjsta do Brash,1908, p. , grifos no original).

Quanto aos tItulos sobre os tenitórjos que odupavam
os Indios, a posição do Apostolado 6 tamb6m flCcIuIvoca;

"Nenhum honiem de coração pode contestar que os
scivagens são os senhores 4as terras quc habitani, corn
tflulos tao válidos como os que qualquer nação oci-
dc.ntal pode invocar para justificar a posse do territó-
rio que ocupa" (R. Teixeira Mendes, Em De/eza dosSc! vagens Brazilejros. Rio de Janeiro, Igreja Posjtjvjstado Brazil. 1910, p. 11).

A dcmarcacao das tcrras indlgcnas 6 reclamada pelos
POsitivistas pclo mcnos desde 1894 (J. Marjario de Oliveira,
Pelos Indigenas Brazileiros. Rio de Janeiro, Igreja Positivis-[a do Brazil, 1894, P . 10).

"A prirnejra mcdjda COIISIS[C em demarcar honesta.
mente as tcrras ocupadas pelos selvagens e de ora
avante respeitar as naçöes selvagens corno a quaisquer
outras indcpcndentes, visto que o são perante a moral
c a razão. Os povos amcricanos são meros uzurpado-res, conforme nobreinente proclarnou o veiho José Bo-
nifácio" (R. Teixejra Mendes, Em De/eza dos Selva-
geizs Drazjlejros Rio de Janeiro, Igreja Positivista do
Brazil, 1910, pp. 13-14, grifos do original.)

Quando sc colocou a questao da construcão de Estra-
das de Ferro passando por territórjo. indfgena, Teixejra
Mendes escreveu:

"Não 6 licito ao Govcrno Fcdcral mandar tropas
para obrigar Os scivagens a cederem seu território.
Modifique-se o tracado da estrada de ferro de modo a
respeitar o territórjo dos selvagens. . ." (R. Teixcira
Mendes, Ainda os IndIgenas do Brazil a a Poillica
Moderna. Rio de Janeiro, lgrcja Positiyjsta do Brazil,
1908, pp. 12-13.)

0.9 DiRErro no wDio	
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A Constituiçao d. 1891
	 06 DLaEITOS 150 XNDIO	 75

A Coristitui;ao de 1891 nao acojheu as propostas do
Apo€tolado Posjijvjsta. Na vcrdadc, scquer inencionou os
fndios em seu teto. Por outro lado, em seu art igo 64, trans.
ferlu ptra os Estados federados as terras devolutas reser-
vando it União tpenas as terras necesSárjas para a defesa
das fronteiras, fortificacães c construçôes militares e para u
construçao de estradas de ferret fedcrajs. Houve, de manejra
geral, uma confusão que se disserninou a parttr de 1891, e,
durante algurn tempo, pensou-se que as terras indIgènas
como urn todo houyessem passado ao domInic, dos Estados.
Na realidade, o que passou aos Estados foram as tcrras
devolut:js (artigo 64 da Constituição de 1891), entre as
quals, como vimos, se conta yarn dcsdc 18'87, as terras dosaldeamcn los exiingo. Mas ncm as terras dos alde,inentos
nao extintos, nem as terras imcmorjajs indIgenas podiam ser
consjderacfas devolutas, como bern lembra Joao Mendes Jr.
(op. cii., 1912, p. 62):

tingue as terras dos aldeamentos extintos - que são devo-
lutas e pertencem ao Estado pelo artigo 64 da Constituição
de 1891 - das terras dos aldeamentos de Indios, que são
reservadas das terras devolutas, corno já mandava a Lei das
Terras:

"TItuIo 1, Cap. I, Art. 1.0 - Pertencem ao Es-
(ado de São Paulo, ex-vi do artigo 64 da Constituiçao
Federal, todas as terras devolutas .ituadas cm seu ter-
ritório. Art. 2.° - São considcradas terras devolutas:
(. . .) § 1O As dos extinctos aldearnentos dos Indios
não remidos nos termos da ici n. 2672, dc 20 de ou-
tu-bro de 1875, neni aforadas nos estrictos terrnos do
artigo 8, n.° 3, da tel n.° 3.348, de 20 de outubro de
1887, ou qualqucr outra disposiçao anterior. (. .
Cap. 11, Art. 3.° - Das terras devolutas consideram-se
reservadas: (. •) § 7.° As terras dos aldcamei-jtos dos
Indios (. .

"Aos Estados ficaram as terr.is devolutas; ora, as
terras do indigenato, sendo terras congenitarnen pos.
suidas, nao são devolutas, isto é, são originariarnente
reservadas, na forma do Alvará dL I de abril de 1680
e por deducçao da própria Lei de 1850 è do art. 24,
§ I .°, do Dccr .de 1854; as terras reservadas para o
colonato de indIgenas passarani a ser sujeitas as ines-
mas regras que as concedidas para o colonato de intmi-
grantes, salvo as cautelas dc orphanato em quc sc
acham as Indios; as leis estadoae, não tiveram, pois,
necessjdade de reproduzjr as regrs dos arts. 72 a 75
do Decr. fl. 0 1.318, de 30 de janeio de 1854".

E o que fica claro por exemplo iio Decreto n.° 734,
de 5 de janeiro de 1900, do Estado de São Paulo, quc dis-

Não se quebrou portanto, apesar da omissão da Cons-
tituicão de 1891, a tradiçao do reconhecimento dos direitos
territoriais indIgenas. 0 quc acontecLu que, como Os al-
deamentos extintos o foram, na maioria dos casos, de for ma
fraudulenta e abusiva, os mndios que permaneciam nessas
terras foram espoliados. Isto explica porque, ao se criar o
SPI, sc prevé urn entendimento corn os Estados, quando
fosse nccessário, para garantir a posse aos Indios dos seus
tcrritórjos (Decreto fl.0 8.072, de 20.6.1910, art. 3.°, 2, e
Decrcto n.° 9.214, de 15.12.1911, art. 2.°, 2).'

I. Quc s5o apcnas as tcrrus de aldcamcntos extintos quc passaram
805 c5tados é o quc (ica claro nos dois dccrctos acima citados. Ambos
rezam: 'C Govcrno Federal. por interrndjo do Minist&io da Agricut.
tura, Indtstria c Comrcio, C scrnprc quc (or ncccssário, cntrar& cm
acordo corn os Governo, dos Estados ou do municipios ... para quc
sejam ccdidas io Ministérjo da Agricultura as (cr125 dcvolutas quc (orcrn
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limbora scm ampro legal, cm muifos casos começa,-nse a trat;ir nesse period0 as terras i ndIgenas como tcrrasdevolutas, prátjca que seri reprovada corn todas as letrasno Decreto fl.0 
736, de 6 de abril dc 1936 que incumbe o

Scrviço de Proteção aos fndios de "
i rnpcdjr quc as tcrrashabitadas pelos s i!vicolas sejarn tratadas como se dcvolutas

fossem" (art. 3.°, a). "A Constituiçao rcpubljcana de 1891 ",
escI-evc José Maria de Paula, cm 

conclusão a urna longadcmonstraçao do uc afirma,

"passando au domiflj(, privado dos Esados as termsd
evolutas quc recebe, a do govérno imperjzil é clara,(JUC sôrneflte tranferjij a esse dornjnjo as terras querealjnente erarn dcvolutas; subsjstjnd0 cm tôda a sua

Plenitude os dircios lcgalmen( defirildos ou adquii•j.(los sobl-e a proprjedade territorial, fibs re,;jmcs ante-

julgadas fleccUárjas a:, Povoacoc. Indigen8
5 ou a insIaçjo do CcntrosAgr(coJas	

Dccrcto n 8.072, dc 20.6.1910, art, 3., e Decreto n. 9.214,de 1 5.12.1911 arE. 3.). 
As pooacöes indigenas sào dcujnjd ncsscs

mcsmo: dccrctos comc, os aldcan1cnt03 CXtjnIó5: Art, 15. Cacla urn do3
anhigos aldcamcntos rcconjtu1dos dc acordo corn us Prcscricocs do
present0 re,:ulaincnt0, passará a dcnominar.sc 'Povoaçao Indigen5'

Quanto sos Centros Agrjcolas dcstjnayamsc sos (rabalhadorcs flacjo..naiS', compostos basiamcnjc d5 anti805 escrayos, cuja •JOCa1iz5çjodc 1910 at 1918, Coinpetia ao rnesmoórgão quo cuiday3 da qucatjoin
digen5, al1 chamado original,0g0 do Serviço do Proteçjo aOs Indjo

e do LocalIzacao dos Trablhadorca Nacionais
As Povoaçocs indIgen85 cram, portanto di5(fllas dos aldcnmcnioscm VignCj (art. 

10), pars us qllnis no sc mcncjonavam acordos corn
os Estacjos u IflUniC(pjo5. Art, 10. Sc os Indios, quc csliycrc,fl stunt.
menlo .iIdcaJ05 quiscr,: (ix.ur-sc nas terms quc Ocupagn, o ovcrno pro-
Videnci.r do modo a Ihes scr rnan(ida a C(ctiyjdade da posse adquj.
rida' (Decr,o5 n. 8.('72, dc 20.1,.1910 e n. 9.214, de 15.12.1911).

A cspoliaçao das Lcrras dos aldcamcnios abusjvamcntc extjnlos scriexpIicj(mcnte dcfluncjad. rn Dccreio n. 736, de 6.4.1936 . o (nb dosGovern05 Icrem dcia,jo de adm j n jstrar esses aIdeameiito5 ( cxlinlo5) oucst.)belccjmcntos não jusljfjc:1 quc 
03 

Indios ou scus dcscendcntes sejamespojj.cIos de sua (cmi as (art, 3, c),

OS D1RErrj DO ZNDIO
71

riorcs, A Incorporaçao por parte dos estados, ao seud
ommnjo privado como terras devolutas, das terras dos

indios, que indiscrimjnadamcntc tinham recebjdo da
Cx-vj da Constituiçao Federal de 1891, constj

tuiu clanloroso esbulho do patrimônjo ind(gena, scndo
quc deverjazn this estados, dcsde logo, defjnjr a Situa-
cão dessas tcrras dos Indios, afim de as extremarmdaquejas que, como dcvolutas, Ihes tinharn sido ccdj-
das pela Uniâo, ao invés de, scm nenhurn exarne, pas-
sarcm, como fizerani, desde logo, a cons

jderá..Ias comosuas e delas irem dispondo, medjante processos admj.nistratjyos estabelecidos pelas respectjyas legislaçocs"U. M. dc Paula, op. cii., 1944, p. 73).

Embora não fosse, como escreve João Medes Jr., ne-cessário, alguns Estados, no entanto 
reconhecerani expljcjtamente a 'vigência dos (hubs indigenas. Assirn o Estado 

doAmazonas promulgou em seu Regu1amen 0 de 21 de rnaio
do 1892 (que Se rcfere ao Decreto n.° 4, de 16 de niarço
de 1892) o exao texto do Decreto n 1.318, de 30 de
janeiro de 1854, no seu artigo 75;

"Art. 110, Quando se trata de colonisaçao de in-digenas as tcrras rcservadas e por dies 
distribuidasscrão des(jnadas ao se uzofructo e não poderão seralienadas enquanto a Govemno por acto especial näo

llies conceder o pleno gozo d'ellas, por assjm o 
permi-hr o scu estado de Civilisaço" (Regul. de 21.5.1892).

No Rio Grande do Sul, tambérn urn Dccrcto Estadual
reconhece os tItulos indIgenas noS termos quc viriarr

i a serconsagrados na Cons[jtujcão de 1934:

"0 Estado as considera tais (terras indlgenas)ifldcpcndente de qualqucr tltulo de domInio, como con-
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art. 21).
dios)" (Decreto Estaduaj de ocupação por e1	 (in.

n.° 3.004, de 10.8.1922

Erarn portanto tItulos originarjos de proprjcdade afir-
ma Joo Mendes Jr.:

"0 clas terras possuidas por hordas selvagens collectjva.Inente organisadas cujas posses não estavam sujeitas*

	

	 a Iegitimaç	 visto que 0 seu tftulo não era a occupa-.-ção rnas o indigenato (Alvarg de 1 .0 de abril de 1680);
o das terras reservadas, quer para a colonisacão4

	

	
de indIgenas, quer para fundaçao de povoacöes, estra-
das e outras servjdes e estabelccjrnentos piThljcos,•	 qucr para a COnScfVacüo naval (Lel n. 0 601, dc 1850,

•

	

	 art. 12)" (J. Mendes Jr., Os Indigc'nas do Lirasil, scus
Ditch05 Indjpjduues e Politicos São Paulo, 1912,a	
pp. 64-65, grifos do original).a'I

a
	

A criaçao do SPI

a

flista.
da Agricultura, a queni ficcu atribuida a polItic.a indige.

n.° 7, § 12, de 20 de noyembro dc 1889). Pela Lei n.°
"promover a catequese e civilizacao dos Indios" (Decreto

1.606, de 29 de dezembro de 1906, criava-se o Ministérjo

Aos governos dos Estados compctiu, de 1889 a 1906,

a'
a
I

a

Urn movjmento dc opinião püblica scm precedentes
sobre a questao indigen,i agitou o Brash nos primeiros anos
do século XX. Culminou corn uma polémjca acirrada cm
1907-1908, eritre von Ihering, então diretor do Museu Pau-
lista, que defendera o etermInjo dos indios que resjstjsscm
ao avanço da civilizacão e vários grupos da sociedade civil,

..................

7,

notadamente acadômicos e positjvjstas. Em 1908, pela pri-
meira vez, o Brasjj foi publicamente acusado de massacrar
os Indios; a denüi-icja foi feita em Viena, diante do XVI
Congresso dos Amcricanjstas. Na esteira dessc movimento
de opinião, foi criado pelo governo Nib Pcçanha, em 1910,
o Scrviço de Proteçao ao lndio, órgão do Ministério da
Agricultura, Indistrja e Comércjo, cuja direção foi confiada
ao general Rondon, hcrój nacional desde sua atuaço a
frente das Linhas Telegraficas do Mato Grosso e do Mato
Grosso ao Amazonas.

Corn a criaçao do SPI, a reconhecjrnento dos titubos
dos indios sobre suas terrs reccbeu novo amparo legal. Na
exposiçao de motivos do Decreto n. 8.072, de 20 de junho
de 1910, que criava o SPI, o Ministro Rodolpho Miranda
.itaya e adotava a fórmula de Couto dc Magaihacs: "Não
aldear, nern pretender govcrnar as tribos; dcixá .las corn
scus costumes, sua alirncntaçao, scu modo dc vida". 0 ábje-
to da assistêncja aos Indjos seria, entre outros, o de:

"Art. 2.°, § 3 - Pôr em prática os meios mais
eficazes para evitar quc os civilizados invadarn terras
dos Indicjs e reciprocamente

Art. 2.0, § 4 - Fazer respeitar a organização in.
terna das diversas tribos, 'sua indcpcndéncja, seus hábi-
tos e instituiçacs, não intcrvindo para alterá-los scnão
corn brandura e consultando sempre a vontade dos
rcspectjvos chefes.

Art. 2.°, § 12 - Promover, scmprc que for pos-
sivcl, e pelos rncios permitjdos em direito, a restituiçao
dos terrenos que Ilics tenham sido usurpados" (Decreto
n.° 8.072, de 20 de junho de 1910, e Decreto n.° 9.214,
de 15 de dezembro de 1911).

Previa-se no decreto a dernarcacao das terras ocupadas
pelos Indios, que debas tcriam usufruto exclusivo. Scriani

03 DiRErros DO XNDIO



MANUELA CARNEZP, DA C(JNi .11flubs de pleno dire ito a arrendamento ou a alicncao dessasterris (arts. 4.°, 6.°, 7.°, 8.° e

Sejs anos após a cviação do SPI, rnas no fundo gestado
no rnesmo perIodo, é aprovado o Código Civil que dcclaraos Indjo5

 relaljvalfleflte incapazes (art. 6, iv). Sobte a on-
gem histónjca da tutela, remeto ao capItubo especfrjco 

publjcadc, adiante; sobre seu significaJ0 e implicacoe; ao capI-tub a
nterior, que trata co direito indigenista atu]l. Bastará

aqui lcmbrar quc essa tutcla orfaflológjca foi jassada aoEstado a partir dc 192.

0 Serviço de Prótuçao ao Indio passou suce ;sivamejite
do Minjsténjo da AgriCLIt1U 	 onde havja sido ft ndado cmpara a do Traba1'o Indiistrja ci Comércio, em 1930,para o da Guerra, em 1934, para enfim voltar a da 

Agri-cujttjra em 1939, onde ficarja ate sua Cxtincão em 1966,
em mcio a uma sCrie de CScândajos dc corrupcao Ao bongo
do perlodo, fiimou.se ulna legislaçao :;obre tcrra 

indIgenasque tentava rcsgatar ali:unS erros do século XIX

No Decreto n.° 5.484 de 27 de junho de 1928 
(arts.a l0.°), tonlararnse rovidênc 5 pra garantir aos Indios

a pcsse de suas terras. No Decreto n.° 736, de 5 de abril
de 1936, claborado quando o SPI se encontraya na alcadado M jnistérjo da Guerra e apc5s a Constituiçao de 1934,que consagrava a garanhia das terras indIgenas elimjna.se apOSsibilidade de rernoçio dos grupos indIgenas estabele.
cern-se princfpios que estarao na origem do art. 198 da
Con . tituiçao dc 1969 e do Estatuto do fndio:

"Cap. 1, Art. 2.°	 A protecao ass jsêflcja de-fesa ou aniparo th que trata o art; 1.0 dverão sei_dadas na própnia terra habitada pclos seIyfcja sa1yos casos de afastariento por motivos de 
enc entes, se-cas, epidernjas ou • 'utras calamidades e motives justi.

ficáveis, e terá por fim: C.
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b) garantj a efetividade 
da posse das terras habitadaspelos Indjos, como condjçao in dispensyel e básica desua tranqui1j	

e de scu desenyolyjmento futu•(...)

g) impedz. pebos meios legais, que os fUncionánjos doScrvico cle Protecao aos Indios ou 
quaisquer particula..res, Jeigos ou religiosos que se proponharn a benefjcjaras Indios, se tornem, sob qua isquer pretextos pancejrosou POssujdorcs dos bens ou das terras dos fndios, mes-

mo que a! tenharn escojas ou quaisquc outros 
estabe ..lccimcntos; cntendefldose or "terras dos Indjos": 

1)aquclas cm que presenternentc Vivem e que 
já prima.riamente habj(a y

am; 2) aquelas em que habitarn e são
necessárjas ao mejo de vida cornpatfvel corn o seu es-
tado social: caça e pesca, indtstrja extrativa lavoura
cu criacao; 3) as que já lhes tenham sido ou venhiam
a ser reservadas para seu uso, ou reconhecidas com b desua proprjcdade a titulo qualquer. (•

Art. 30 0 Servico de Proteçao aos Indios pro-
moverá os abs mais conven jentes: a) para impedjr
que as lcrras habitadas pebos selvIcolas sejam tratadas
como se dcvolutas fossem, demarcandoas fazendo res-
Peitar, garantjr, reconhecer e legalizar a posse dos In-
dios, já pcbos Governos Estaduajs ou Municipais já
pelos particulares; (. . .) c) para qüe igualmene sejatu
rcspcjtadas as Posses dos Indjos já 

reconhecidas em
virtude da lej de 18 de sctembro de 1850 c outras pos-
teniores, ainda mesmo nos casos de extincão dos aldea.
mentos, provando quc o fato dos Governos terem dci-
xado de admjnjstrar esses aldeamentos ou es tabeleci.mentos, ou de superin (endé..Jos nao justifjca que osindios, ou seus desccndentes, sejam espolinc-jos de Suastei-ras; (.
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Art. 41 - Nas terras reservadas para os indios
ou por eles habitadas, nas de sua propriedade ou nas
terras a que se refcre o art. 129 da Consituçao da
Repüblica, ninguéni poderá construir ou fazer benfei-
torias pal-a gôzo ou lucro próprio, sob pena de incorrer
nas cominaçöes da ültima parte do art. 547 410 Cádigo
Civil e mais disposiçoes legais que resguardam as pro-
priedades dos fndios.

Art. 42 - Todos os irnóveis construIdos cm (Cr-
ras dos Indios, ben:, imóveis e sernoventes at existéntes
ou introduzidos serão considerados de propriedade da
cornunidade indIgena habitante das terras' r:spectivas.
(Decreto n. 736, de 6.4.1936).

A que1ão indIgena na Const ituiçao de 1934

na Assembiia Constituinte dc 1934 que, pela pri-
meira vez, a questão da terra indIgena passa a sr matéra
constitucional. Não constava dispositivo algum sobre mndios
nem no Projeto do Gov' rno, o chamado projcto. do Itama-
raty, nem no Substitutio da Comissão dos 26, composto
de urn membro da bancada de cada Estado, do Distrito
Federal, do Acre, além dos representantes dos enipregados,
empregadores, funcionários, e das profissOes iibertis. A pri-
meira ernenda apresentada tern origem na banca&a amazo-
nense, e foi apresentada a 21 de dezembro de 1)33, pelo
deputado Aivaro Maia c mais tres deputados, sob o niinicro
1.193. Vinha assim redi1ida:

"A União, os Estados, ou os municIpios respeita-
rão a posse dos indigenas sobre as terras onde estive-
rem localizados, tudo nos termos da legislaçiio fedcral
sobre o assunto".

A justificaçao da emenda "provava que cia se funda-
mentava nas leis referentes aos indIgenas, consubstanciadas
desde o Império a Repüblica" (Annaes da Assembléia Na-
cional ConsIi1ujnt, 1933-1934, vol. XIV, p. 395) e acres-
centava:

"Temos regiöes habitadas por centenas de tribos,
a que pertencem milhares de indivIduos. Não 6 admis-
sIvcl que scjam concedidos, retaihados os bEes, as
vezes cultivados e expulsos para o interior das selvas.
Dessas atitudes deshumanas surgcm lutas que redun-
darn em dificuidade a catequese. A emenda consubs-
tancia a lcgisiaçao federal sobre o assunto, cobocando-a,
por6m, sob a segurança major de urn dispositivo cons-
titucional" (Ascnib1éia Nacional Conslituinie. Parece-
res sobre ernendas em primeira discussão, Annacs, vol.
II, pp. 22-28, sessão de 21.12.1933).

0 fundamento, portanto, do dispositivo constitucional
era o reconhecimento dos direitos originais .dos mndios sobre
suas terras, como "scus primitivos donos" (Annacs, vol.
XVII, 1933-1934, p. 227).

A iniciativa de Alvaro Maia fora suscitada p.. manL
festaçoes do Instituto Gcográfico e Histórico do Amazona..
Manifestacao semclhantc viria do Instituto Histórico e Ceo-
grdfico de São Paulo, e o projcto teria também o apoio de
deputados do Rio Grande do Sul. Como ressaltava Aivaro
Maia, a bancada amazoncnsc não cstava aprcscntando a
ernenda

"sc prendendo a urn ponto regionalista, porque cxata-
mente no Amazonas existe a major quantidade de ame-
rindios. Ela supöe intcrpretar 0 pensamento dos Srs.
Constituintes do Brasil inteiro. . . Penso, assim, que,
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vitorjosa essa emcnda Iercmos prcstado a ma
jor das

homenagens ao l3rasil do passado, para podermos ser
dignos do Bra:,il do futujo" (Discurso de Alvaro Maja,
119. sessão cm 1 2.4.1934 Annaes vol. XJV, pp.395-403).

Levi Carneiro, afflor do Decreto que organiz; i va o Go.VCtflO 
Provjsórjo da Rcpijbljca Nova, presidente da OAB

em 1933 c eleito pelos advogados como urn dos Irés repre-
sentantes das profissoes liberals para a Assembléja Constj.
tuinte - Iernbrernos qLIe cssa Constitujnte contava corn 40
dcputados classjstas -, propôs urna nova redacao a essa
ernenda (n.e 60), introduzjjdo a proibiçao de alieacao das
terras dos Indios, Para protejé-Jos de abusos. A nova for-
mulacao foi accita pcla baucada amazonense que a reapre..
sento sob 0 n. 644:

"Será rcpeitada a posse da terr g pot indIgenasquc nelas se achein perma ncnfcmcnte localizados sen-do-Ihes, no cntanto vcdado alicná.las"

Esta emenda, aprovada, tornou-Se o artigo 129 da
Constituiçao de 1934. Estavani consagrados na Constituiçao
os titulos ind(genas sobre suas terras que, confornie mostra-
mos, remontavam a Colônja e ao Impérlo.

Pontes de Mi:anda assini comenta este arti,:o funda-mental:

"No art. 129, . . . respcita.se a 'posse' do silvI.cola, posse a CIUC ainda se exige a localizacao perma-
nente. 0 juiz quc conhccer de alguma questo de
terras deve apllcar o art. 129, desde que os rressupos-
tos estejam provaclos pclo silvIcola, ou 

CCRSEC dos
autos, ainda quc alguma das partes ou (erceiro exiba
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tItulo de dornfnjo. Desde que ha a posse e a localizacao
permanente a terra 6 do nativo, porque àssim o quis
a Constituiçao, e qualquer alienacao de terras por par-te de sil yIcolas ou em que se acl-iem, permanentementelocaljzados e corn posse, os silvfcolas, 6 nula. Aquclas
mesn-ias quc forcrn em virtude do art. 129 

reconhecjdascomo de posse de tais gentes não podeni ser alienadas.
Os juIzes não podcm expcdjr mandados contra sl!v(co

..
las quc tcnham posse e nas terras, de que se trata, se
localjzaram corn permanéncia

A proibiçao de alienaçao tern corno conseqiién.cias: a) a nulidade absoluta de qualquer acto de dis-
posicão, incluldos os quc so se rcfercm a elementos do
dlrcjto de proprjcdadc ou da posse (uso fruto, garantia
real, Iocacao); b) não ha prescriçao contra o silvfcoja
ainda que trintcnal; c) as sentencas que adjudiquem
tais terras a outrem são susccptfvejs dc rescisão, porinfringirem texto Constj tucjoflal" (Porite de Miranda;Co,nc, go,. 03 a Constiguc 0 da Reptiblica dos E.U. dol3rasil. Rio dc Janeji-o, Ed. Guanabara, 1937, tomo Il,pp. 348-349).

Outro progresso registrado na Constituiçao de 1934 foia aprovaçao da competéncja cxclusjva da União para legis-Iar sobre qucstocs iñdfgenas.
Corno vimos anteriormeflte, o Ato Adjcjonal de 1834permitia as Asscmbj6jas Provincjajs legislarc cumulativa.

mcri(c corn o Impérlo sobre catequcse c civilizacao dos In-
dios, levando as espoliacOcs que descrevemos acima. Em 20
de novernbro de 1889 (Decreto n.° 7 do Governo Provisório,
§ 12) a competéncia para legislar sobre questäcs indlgenas
passava aos Estados da Fcderacao, situacão que durou 17
anos, ate que, em 1906, a Lci n. 1.606, que criava 

0 Minis-
t6rio da Agricultura Indüstrja c Corriércjo transferisse dcfi.

I
I
a
a
Ia
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nitivarnente para a Uniao a responsdbilidade da questão
indfgena.

Para tornar essa competência exclusiva preceito cons-
titucional, o deputado Pereira Lima, em norne da Subco-
missão Constitucional, propôs a Ernenda n.° 1.417, que,
ligeiramente modificada e aprovada, vio a ser o artigo 5.°,
item XI)(, in, corn a seguinte redaçao:

"Compete privativamente a União:
XIX — Legislar sobre (...)

m) incorporação dos silvIcolas a cornunhão nacional".

0 asuno era de tamanha importãncia quë o General
Rondon escrevia o dcputado Percira Lira, a 18 (Ic maio de
1834, flO; scguintcs termos:

"Antes que seja tarde permitircis que vos mani-
feste meus apláusos e calorosos '.umprilnen Los civicos
pela vossa patriótica atitude perante a Asseinbléia dos
senhores Representari tes, levantando do esq uccimento
a causa que ha 110 anos constituiu objeto d: fervorosa
defe:;a ante a primeira Constituinte Brasileira por parte
do glorioso Patriarca de nossa independência polItica,
José Bonjfácjo.

Considerar na Carta Magna a declaração termi-
nante de quc 6 da coinpeténcja privativa da União o
legislar sobre a incorporação do selvicola a comunhão.
nacional, ja veneer, prcsentemcnte, boa parte do Ca-
minilo a transpor para se colocar a grande causa a
salvo dos assaltos de que se encontra ameaçada. .
(Candido Rondon, em Annaes, vol. XXI, p. 341).

Ape:;ar da oposição dc boa parte dos deputidos, e em
particular do Ifder da maioria, Mcdciros Neto, a mcnda foi

aprovada graças a urn pedido de verificacao de voto feito
em boa hora pelo deputado Pereira Lira.

Não (eve a mesma sortca Emenda •e 1.273, de Mo-
rais Leme, que, reconhecendo a personaljdade jurIdica das
comunidades indIgenas, teria sido da major importâncja:
"São reconhecjdas as comunidades de indIgenas e a lei de-
clarará os direitos que Ihes pertenccm".

0 debate que lcvou a rcjeição dcsta emenda merece
ser transcrito pela alta qualidade da justificaçao de Morais
Leme e pela confusão intencional causada pelos seus opo-
sitores, novamente encabecados pclo lIdcr da maioria, Me-
deiros Neto.

"0 Sr. Morais Lcme (para encaininhar a votacão)
- Sr. Presidcnte, apresentei a Emcnda n.° 1.273, que
se encontra a página 167 do avulso.

Diz essa emenda:
'São reconhecjdas as comunidadcs de indIgenas c a

lei declarará os dircitos que ihes pertencem'. 0 parecer
da ilustre Subcomjssão fol, em parte, favorável a emen-
da, reconhecendo que a mesma tinha intuitos nobres,
mas entcndendo que ela estava parcialmente atendida
no dispositiyo que diz competir a União estabelecer
cscolas primárjas nos aglomerados indIgenas.

Mas, entende a ilustrada Subcornissão que essa
emenda, não deve figurar na Constituição, porque a
matéria da mesma deve ser afeta a Iegislacao, ordi-
nária.

Data venia, não tcm razo o parecer. Hoje se
considera ser do âmbito constitucjonal tudo quanto Se
rcfira ao ditjto social. Corn fundamento nessa premis-
sa, vemos que regras de Direito Pi-ivado são encartadas
na Constituiçao, corn o temoi- de que uma legislatura
ordinária possa altcrá-la ou não tenha a coragcm pre-
cisa para cstabelecê-Ia!
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Mas o rcconhe ;inlCnfo da Comunjdade de indIge
flas matérja eminn(cJflente COnStitucional pois diz
de perto corn o dirjto 

de.proprjedade c COJ o prin.dpi0 da humanjdad,.
Não se rcconhccefldo essas comunidades nós per-mitiremos que Os grt.pos audacjos,js VO recalcando vaooprimindo cada vez mais os indIgenas 

el irrinan O0
pelo desbaj-ato quanjo a POIItica devc ser a de Cl]amálos a CiYilizaçiio.

Cons(itujcöcs h que consagram 
provjdéncjas emfavor dos indIgenas. Entr elas 

sobressáe a 'do Perj,quc determina sereni imprcscrjt(v,l5 os bens (las comu.nidadcs de digena, cstabelecc que o Estacjo prote..
gerá a raça indIgena e provcrá para o seu 

desenyojy;.mentc, e cultura em harinonia conl as suas Ilecessida.des. Na Argentina i . uaJ mcfl(e as COnCCSSÔCS de terrasforam feitas a alguntas tribus.
Ainda ha pouc ( .5 dias a Asscmblé;a aprovou umacnlencja restringindo o prazo do usocapjão cm certoscasos, providcjcja c:;sa que foi CStigmatjz	 por Un,ilustrc Sr. Dcputado que classjfjc01 a provjdencjaconio a legaliz.tça0 do grillo'.

Depojs dcssa cnlcnda tcrá coragen, a A:;scmbJjade negar o reconhecirnento das 
COmu n jdades dc ind(..

gcnas, mcdida que s inlpãe não apenas pclo princIpjo
da solidarjedade mat; igua1men pclo de humanidade?(Mu j to bern.)

o 
Sr. Mc'dejro,; Ncto - Pcço a paIa'ra paraencam jnhar a votaça).

o Sr. Pies idengj•	 Tern a pa layra para encamjnhar a votacao o Sr Deputado Medcjros Neto.
o Sr. Medejros tVeto (para eficaminhar a votaço)

- Sr. Presidcnte pareceme que csta é uma das crnen.
das gcnuinam0 piejudicadas porque a rnatrja ja

OS DIRps DO INDlO

está regu1a	
alias no sentjdo da emenda na parte

	 dadiscrirnjnacao dos poderes privafj yos da União, qvandoDie COncedemos o de regular o com6rcjo

Cumpre notar, entretanto que neste particular
flo iflOvamo, POrque já faz parte da 

Constitujcao de1891 essa faculdade COflcedjda a União.

Era, Sr. Presidente o que eu tinha a dizer a 
V.Ex., para que decida, no SCU alto entefldjmento con..siderando Pr

ejudica a ernenda ou, se julgar conve..nientc, consul(ando a Casa a respeito (Mujto bern).o Sr. Presidenie - 
En, verdade a situaçao dosind

igenas já está de modo clàro, regu1ad en, dispo5 i.tivo anterior A vista disso, coflSjdto 
prejudjc	 aemenda

o Sr. Morais Leme - Peço a pain yra pela ordem.o Sr. Presjden,e	
Tern a palavra, pela ordem,o Sr. Morajs Leme

o Sr. Moral3 Lc,n (pela ordem) Sr. Presjdente, flão tern razão o nobre leader da maiorja 0 dispo..•sitivo que existe a respeito deciai-a competir a Uniäoa fundaçao de escolas Primárjas nOs 
aglornera 05 deindlgenas ao passo que a emenda reconhece a comunidade de indIgenas

São assuntos ifltcjramen(e diyersos Nestas condj.
cöes, parece..me que . a emenda não está prejudjca(Mujto bern).

0 Sr. Presjdeni	 Em todo caso, you ouvjr aAssemb1ja a respejto
Em seguida, é rejeita a propositura do Sr. Mo-rals Leme". (A nnacs, vol. XXII, pp. 2O.I22,
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A Consijiuio de 1937

A Carla Outorgadd de 1937, a 'Polaca" dc Francisco
Campos, ou seja, a Constituicao do ESI ado Novo, Conserva 0reco rihecjmi .nto dos din:itos indIgenas às ten-as, rnodifjcan
do levemente os termo:, da de 1934:

"\rt. 154. Scrá r'spejtada aos sjlvjcolas a posse
das terras em qu se achem localizados cm caráter
permalicnte sezido lhcs, no cntanlo, vedado alicná-las"

Sobre csse disposiivo, comcnta Antonio Figucira Al-
:neida:

"Os silvicolas são os prinzejro$ ocupanics das icr.i-as em que sc achaiz localizados cm caráter permancnte:
não se pode,-ia tuthar essa posse mansa C pucufica, tra-
dicion.tlmente maiitjda. Reconh.cese.lhes pois, esse
dii-eito, conio que :m usufruto, dsde que eles não pos-
sam alienar suas tcrras. Essa proibicao, porém, visa so-mcntc protegê.Ios, porquc impede que des possam vir
a set lesados pelos compradore" (A. F. Almeida, A
Consli'ujcao de 10 de aoi'embro cxplicada ao povo. Rio
de Janiro, 1940, DIP, p. 122, grifos nosso).

Em CO nsequoncia (to artigo 154, as Constittzicoes Esta-
duais do Prá, Arnazonas, Maranhäo e Mato Giosso passa-
ram a as5ejurar aos Indios, elas tambérn, a po.sc dc suas
ten-as.

A Consti:ujçao de 1946

A Cor.stitujcao de 1946 conservou os dojs artigos da
de 1934:

03 DIRErIOS DO INDIG	
91

"Art. 50	 Compete a União;
XV - Legislar sobre (. ..)
r) a Incorporacão dos Silv(colas a cornunhao na-cional.

Art. 216. Será respeltada aos silvIcolas a posse das
ten-as onde se acham permanentemente localizados,
corn a condiçao de nAo a transferirern."

0 artigo 216 provejo da . emenda aprcsentada pot Artur
Bernardes na Comjssão Constjtucjonaj Era fruto de memo-
rial do SPI ao Ministe10 da Agricultu e endossada, corn
outras palavras, pelo anteprojeto do Instituto de Advogados,
dc marco de 1946, Vinha assim redigida:

"Ser respeitada aos selvIcolas a posse de terras
que Ihes tenhm sido rescryadas e tamb.6m daquelas
em que se acham localizados, e sejam necessárjas a sua
manutencao, de acordo corn as respectjvas condicoes
do estado social, sendo-lhes porérn, vedado, em qual-
quer caso, a alienacao das mesnias."

E Artur Bernardes lembrava, em sua justificacao que
os Indios, "donos primjtiyos das ten-as, ja vao recuando do
litoral e de todos os pontos em quc a civilizaco penetra"
(José Duane, A 

Coastilujcao Bras i(eira de 1946. Rio deJanejz-o, 1947, vol. III, p. 431).
Erri defesa da ernenda, dizja Alv	 Maia, o niesmo

dcputado amazoncnsc que introduzira o dispositiyo na Cons-
tituiçao de 1934:

"0 artigo, que pleiteamos seja incluIdo na Carta
Magna, é urn resumo da legislacao sobre o assunto,
desde as doaçocs ou scsnlarjas, desde as posses, desde
as leis de ten-as e desde as leis que vigot-arn no regi-
me repubjjcano. ( . -) Acontece, entretanto, que, na

HI I

I
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cxccução dessas Icis, em anos quc Se succdcram e
principalmente depois do regimc republicano, coube aos
Estados a distribuiçao ou a dernarcacao das suas terras
devolutas. Nessas terras devolutas cram envolyidas
muitas vezcs as Icrras dos Indios. Começou a gran-
de tragédia no regime rcpublicano, cntre o civili-
zado o Indio, cutre aqucic quc trazia alfabetizaçao
e aqucie que necessitava de todas as Icis protecioriistas
e 1errs para si e seus herdeiros; e que a distribuiço
dcssas terias devolutas, rcqucridas naturalmente pelos
latifui diários, por aqucles quc dcscjavam e desejam a
exploi ição natural dos scringais, dos castanhais, dos
balata s e, cnfim, das rcscrvas dc madcjras, impossjbjlj-
tava cs engenheiros 'que se ocupavam dessas dernarca-
cöes de scparär uma linha clara entre as terras devo-
lutas as tcrras dos Iiidios, ou porque realmente não
tinhaiii elementos de consults, elementos cicntffjcos
para cssas demarcacoes ou por má-f6, ambicao c des-
respeilo as leis que asseguravam as terras dos selvfco-
las" (i)idrio da Assembléja Cons gjgujnie de 1946, 1. demaio de 1946, pp. 1843-1844).

A red ição original da emenda, aprovada em primeiro
turno, foi alterada em vista da simplificacao do lexto, sendo
aprovado o artigo em segundo turno (J. Duarte, A Consti-
iuição Brasileira de 1946, 1947, vol. III, p. 432).

Carlos Maximiljano comenta a artigo nos seguintes
termos:

"Governos estaduais concederam tItulo de domf-
riio dc tex-ras ptiblicas ocupadas por indfgcnas; esper-
talhOe.; compraram-nas por irrisórias quantias e cxpul-
saram Os ingénuos silvIcolas. Providencialmente, por-
tarito, o cstatuto de 1946 assegurou a pernlanéncja da
posse, apenas, e assim mesmo corn a vedacio da trans-
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fcréncja" (C. Maxirniljano Comenldrjos a Constituicao
Brasjfejra Freitas Bastos, vol. III, p. 301).

"0 artigo", escreve Alcino Pinto Falcão,

"tern uma finalidade major: a deimpedir que entre nós
ocorra o conflito constitucjonal de que já foram palco
os Estados (Jnidos, por causa das cobicadas terras de
Indjos" (A. P. Falcão,A Constituição Anotada, RiodeJanciro, vol. Ill, p. 227).

E Pontes de Miranda acrescenta aos comentários que
ja fizera sobrc a dispositivo na Constituicao de 1934:

"A Constituicao fala de 'condicao de não a trans-
ferircm'. Entenda-se: sendo, porénj, inalienávejs por
atos 'intcr-vivos' tais terras. 'Condição' esta, af, em
sentido não técnico. A posse dos silvIcolas 6 transmis-
sfvel hereditarjamente segundo a regra jurIdica do di-
reito das coisas, entre os membros da tribo, se de tribo
ainda se trata. A propriedade coletiva 6 respeitada, e
nao se considera t ransferéncia a substituiçao automátj-
ca dos membros da comuniclade" (Poiites de Miranda,
Comen gdrjds a Constituicao de 1946, vol. IV, pp. 217-2 18.)

0 ponto importante nos textos que precedem e que
deve ser aqui salicntado 6 que se trata do reconhecjménto
da posse irnemorial dos Indios, de seus titulos anteriores aos
de quaisquer outros ocupantes, e não urna proteçao transi-lôria, apenas assegurada aos Indios enquarlto a exigisse seu
estado dc vulnerabjljdade Ou seja, pela facilidade corn que
podem ser lesados, os Indios são protegidos pela tutela. Mas
seus dircitos a terra independem claramente dcssa tutela, na
medida em que são fundamentados na sua condiçao dc seus
primeiros donos. E o que fica claro no comen(árjo que
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- ThemIstocles Cavalcanti, o futuro autor do Estatuto do fndio
(Lei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973), faz sobre o
artigo 216 da Constituiçao de 1946:

"A Constituiço asscgura aqul o uli possidetis das
terras ocupadas pclos (ndios, corn a condiçao de quc
não a transfiram. E o reconhecinienio da posse imemo-
rial dos doiios da terra, dos sucessores daqueles que
prirnciro a pàvoaram. . . 0 princIpioé auto-exccutável,
reconhece urn direito cuja medida e extensão dcpendcm
apenas da prova quando contcstada judicialmcnte" (T.
Cavalcanti A ConsLi:uiçao Federal cornentada, Rio de
Janeiro, 195 1, grifos nossos).

A Coni'wzçao 107 e a Conslifuiçao de 1967

Em 1966, a Brasil promulga corn o Decreto n. 58.824,
de 14 dc juiho de. 1966, após aprovação pelo Decreto Legis-
Iativon.° 20, de 30 de abril de 1965, a "Convençäo 107
sobre a Proteçao e Integraçao das Populaçöes IndIgena c
outras Populaçacs Tribais e Serni-Tribais de Paises mdc-
pendentes", da Organizaçao Internacional do Trabaiho, ado-
tada em Genebra em 26 de junho de 1957, e da qua! era
signatrio. 0 artigo 11 da ConvençAo 107 estipula: "0 di-
reito de. propriedade, coletivo ou individual, scrá reconhe-
cido aos membros das popu!açöes interessadas sobrc as ter-
ras que ocupam radicionalmentc".

Na Constituiçao de 24 de janciro dc 1967, apcsar des-
se instrurnerito internacional, a propricdadc das terras mdi-
genas atribuIda a Unjão (art. 14). Trata-se, é verdade, dc
unia medida de protcção adicional quc visa

"inipedir que os Estados disponham dessas terras,- alie-
nañdo-as a :i yilizados em deiriniento dos indigenas"
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(Manoel 0. Ferreira Fitho, Comentários a Constituiçao
Brasileira, 1972, vol 1, p. 65).

Dcclaradas patrirnônio da União, as terras indIgenas

	

ficavam ipso facto ina1ienávei.,, a näo scr por autorização 	 •1

lcgislativa (vide intervençäo do Senador Oliveira Brito,
Cons:ituiçao dc 1967, Anais, Câmara dos Deputados, vol.
IV, p. 66). 0 projeto inicial mantinha apenas a compe-
téncia da Unio para legislar sobre questöes indigenas (art.
8.°, xvii, o), e nenhum dispositivo sobre terras. 0 então
ministro da Agricultura, Severo Comes, por instâncias da
Profa. He!oIsa Albcrto Torrcs, antropóloga que havia suce-
dido Rondon na prcsidéncia do Conselho Nacional de Pro-
tcção ao fndio (CNPI), cnviou texto de emenda aprcscn-
(ada pelo senador Wilson Goncalvcs:

"Emenda 826. Constituern a patriniônio da União:
(. . .) V - As terras que integram o Patrimônio mdl-
gena', como tais conceituadas as que estejam ocupadas
pelos silvIcolas".

A cmenda foi adotada, tirada a'referência a 'Patrirnô-
nio IndIgena', corn o texto seguinte:

"Art. 14. Integram o Patrimônio da Uniäo
- as tcrras ocupadas pelo silvicolas".

Da justificacao- constavam as seguintes consideracöes:

"I. A exclusão, do Projeto de Constituição ora em
estudo, do art. 216, que assegura aos Indios a posse
das tcrras que ocupam scm, todavia, poder aliená-las,
disposicao essa já existentc nas Constituiçöcs de 1934
e 1937, vem abalar ainda mais a seguranca indIgena.
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"Emenda 436. E assegurada aos silvfcolas a posse
permanerite das terras que habitam, e reconhecjdo o
scu dircito ao usufrtjto exclusjyo dos recursos naturals
e de todas as utilidades nelas existentes, sendo consi-
derados nulos de pleno direito os atos que:impliquem
alienaç5o, onus ou gravames de qualqucr naUreza, mci-
dindo sobre assas mesmas terras destjnadas àsubsjsté-
cia de seus legftimos possuidores."

Várias rnanobras foram tentadas, em particular pelo
scnador Olivcira Brito, para impedir a aprovaçao da emen-
da Aur6lio Vianna: prctextou-se que era rcdundantc, já que
havja sido aprovada a emenda que transferia 80 Patrirnônjo
da Ujiiäo as terras indIgenas. Ora, era evidente, como dcfcn-
dcu o senador Eurico Rezcnde, que a emenda Aurélio Vian-
na tratava da posse c não da propriedade (ja então passada
a União). E Auréljo Vianna, encaminhando a votação, sa-
lientou que a emcnda tratava de assegurar aos Indios, além
da posse, o direito exciusivo aos recursos naturals e as utili-
dades nelas existerites.

A ernenda conseguiu ser aprovada, mas amputada de
sua segunda pane. Veio a ser 0 artigo 186, corn a seguinte
rcdacão:.

"li assegurada aos silvIcolas a posse permanente
das tcrras quc habitam, e reconhecjdo o scu direito ao
usufruto exclusjvo dos recursos naturals c de todas as
utilidades ncics existentes" (Constituicao Brasilcjra dc
1967. Aizais. Cmara dos Deputados, BrasIlia-DF,
vol. IV, pp. 678-687; Anais. Senado Federal, tomo II,
vol. VI, pp. 477-478, 876-977).

(/
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2. Não foi tampouco incluldo, no Projeto de
Constituicao, o artigo elaborado pclo Conseiho Nacio-

•.nal de Proteçao aos indios, no ihtuito de aprirnorar o
art. 216, que vinha sendo freqiicntcmcne burlado.

4. 0 que 6 certo 6 que a eliminacao do art. 216
cnsejará o recrudescimento imediato e violento do mo-
virnento esbuihador contra o Patrimônjo IndIgena, le-
vado a efeito pelas corrcntcs pioneiras de penetração,
ávidas de ganho e inescrupulosas, que campeiam no
interior do pals.

5. A repressão desse esbulho será tanto mais difi-
cultada e financeiramente onerosa quanto mais distan-
tes ou dispersos os centros administrativos estaduais,
cuja ação jurldica deverá ser requerida cm cada caso
de esbuiho. (..

8. A medida proposta atrav6s dessa emenda terá
a vantagem de asegurar, pelas autoidades federals
competent a protcçào efetjva dessas terras, amplian-
do ao mesmo tempo a area efetiva de atuaçao do Go-
verno Federal nas difcrentes unidades federadas. (. .

9. Se a Constiluição considera como de propric-
dade da União as riquezas do subsolo e as rcgiöes par-
ticulares dotadas pcla natureza, para efeito da pioteção
de sua flora e fauna, corn muito major razäo terá de
ceder a sua proteço as areas ocupadas peloa (adios,
que tern nelas a sua condicão ünica de sobrevivôncja'
(Anais da Conssituiçao de 1967. Senado, Brasflia-DF,
tomo H, vol. 6, pp. 876.877).

0 artigo 14 da Constituicao de 1967 teve, portarito,
origern no Ministério da Agricultura. AI6rn disso, funciona-
iios do SPI procuraram o scnador Auréljo Vianna, pedin-

-	 do-Ihe que apresentasse emenda corn o seguinte texto:

N	
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A Emenda Const ilucio,wl de 1969
	 OS DIREITOS DO INDIO

nefastas conseqUências. Pontes de Miranda afirma, no entan-
to, claramente:

Uma formulacao semelhante a da emcnda original
AurIjo Vianna aparece afinal na En-ienda Constjtucjo i alde 1969 (art.. 198). A proprjedade da:; terras continua sen-
do da União (art. 4.°), a qucm cabe legislar sobre a queslao
indfgena (art. 8., viii, 0):

"Art. 4.°	 Incluem.se eflt,-e os bens da Uniio:
iv	 as terras ocupadas pehs silvIcolas.
Art. 8.° - Compete a Vnjãc:
Xviii	 Legislar sobre:
o) •nacjonaljdade cidadanja e na(uz-alizacao; in-

corporaçao dos silvicolas a comujihao nacioflal.
Art. 198. As lcrras habitadas pelos sllvicolas são

inaliefláveis nos terinos jue a lei federal dcterrnjnar a
des cabendo a sua posse perinanente e ficando reco-
nhecido o seu direito ao usufruto exciusivo das riquc-
zas naturais e de todas as utiljd,jdes nelas existentes.

§ 1.0 
Ficarn declai-adas a nulijade c a cxtincão dos

efeitos jurIdicos de qualquer naturcza que tenharnpor
objetjvo a dominjo, a posse ou a ocupação de terras
habitadas pelos silvicolas.

§ 2.° A nulidade c cxtincão de quc trata o Parâ.
grafro anterior não dão aos ocupantes direito a quzl-
quer ação ou indcnizaçao contra a União e a Fundação
Nacjonal do (ndjo".

0 artigo 198 é poderoso: mas contrai-ia interesscs.
igualmente podcrosos. Não faltou qucni o criticasse (vide o
capltulo "A Situacuo legal do iiidio lioj ") c o tcntassc detur .par. Assim o Decreto do E)cutjvo n.° 88.985/83, que per-
mite a mineracao em terras indIgenas, assinado pelo Presi-
dente Figueiredo nos Lltinios dias de seu governo, ë de

"0 usufruto (do silvicola) pleno, compreenden-
do o uso e a fruiçao, quer se trate de mincrais, d
vegetais ou de anurnais" (Pontes de Miranda, Co,nenid.
rios a Constituiçao de 1967, 1972, tomo VI. p. 457.
São Paulo, grifo nosso).

Outros argUiram que titulos anteriores a Constituiçao
de 1934, incidentes sobre terras de posse de indios, manter.
se-jam válidos. E novamente Pontes de Miranda quem
afirma;

"São nenhuns .quaisquer tItulos, mesmo registra.
dos, contra apossc dos silvIcolas, ainda quc anteriores
a Constituiçao de 1934, se a data da promulgaçao havia
tal posse" (ibidem, p. 457; vide também Pontes de
Miranda, Comcnlários a Cons:ituiçao de 1946, vol IV,
pp. 217-218).

Outros quiseram restringir o entendimento do termo
"silvIcola", que no Estatuto do fndio é inequivocamente
dcfinjdo corno sinônimo de "Indio", tentando assim desca.
racterizar as sujeitos dos dircitos assegurados na Consti.
tuição.

Outros ainda quiseram entender as terras habitadas pe-
los indIgenas cm urn scntido restrito, e não no sentido antro-
pologico dc habitat (vide Anthony Seegcr e Eduardo Vivei-
ros de Castro, "Terras c tcrritórios indIgeiias no Brash",
Encontros coin a Ci'i1izaçao Brasileira n.° 12, 1979), ou
scja, 0 território necessârio a reproduçäo fIsica e cultural da
comunidade indIgena, sentido qi' . ..,!ele adotado pelo
ministro VItor Nunes Leal:
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'No está cm jogo, proprj amen(e o coflcejto dcposse nern de domInic no sentido Ciyj J jstados VOc.bujos: trata-se do habitat 
de urn povo" (Volo do Mini5.tro V. Nunes Leal, Recurso Extraordjnarjo n.° 44.585Mato Grosso, STF, 1961).

Em outro voto sobre o assunto, diz Vitor Nunes Leal:

"Não está envol y ido no caso, urna sirnples ques.tao de djtcjto patrjmonj 	
mas tambcm urn problem ide ordern cultural no sentido antropologico porqu

(essas terras são o habitat dos remanescentcs das populacöcs indigenas do pals. A permanéncja dessas terra.em sua posse é Condiçao de vida e de 
sobreyjvêncjdesses grupos, já tao dizirnados pelo tratamento rece-bido dos civilizados c pclo a bandono em que ficararnA Constitujcao atual foi alérn da anterior, que s

protegia a posse, porque ela tambérn protege o usufru(c.
CXcIusivo,pelos Indios, dos recursos naturals e de todaas Utiljdades existentes nas terras. Pela 

Constiluiçao
mesmo a alienacao de certos frutos dessas areas podc
ficar dependendo dc colidicaes que flão sejam normal.
mente exigidas para a alienacao dos bcn pLb1jcos 

cmgeral. No caso, trata-se da venda de pinhejros Nao 
pos.so saber em que mcdjda a permanéncia dos pinheirais,como á1 yoreS

 vivas, deva ser Consjdcrada como dc-mento csscncjal ao habitat dos SilvicoJas
A ressalva do mcu VO(Q 6 no sentjdo de não fica-rem esses bens páblicos	 as terras ocupadas peloslndjos	

, bern como os seus frutos, sujeitos me
discipljna juridica dos demajs bens 

p 'b1jco5" ("Voto"Mandado de Segurança n.° 16.433-Dp Suprcmo Tribu..nal Federal, Rciijsra Tri,nesiraj dc furisprudéncia 49,pp. 295-296 1967).
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Man IfCsta-se do mesino modo Them(stocles Cavalcanj,
na sua Justifjcacao do Projeto do Estatuto do Indjo (

p . 7):

"Para que se possa dar ao texto Constitucjonal o
seu sentido próprio e uma aplicacao prática, 6 indis-
pensáyel ajusta t ao conCeitO e habitacao e ao sistema
de vida dos silvicolas e a sua natureza mais ou menos
nômade.

Assim a sua posse estaria vinculada não a id6ia de
habitacao como a entendemos, rnas de acordo corn os
costumes indIgenas e as necessjdades de sua subsistén..
cia, Icvancjo cm considcracao a impor(ãncja da caça e
da pesca na vida do indlgena

Evitej, portanto, o concejto que Considera a posse
o cxercIcjo de algum dos direitos inerentes a proprie..
dade, quc levaria a urn terreno polêmico pois o doml-
nio 6 da União, preferindo subordjnar a posse aos cos-
tumes e hábjtos dos próprjos indjos e a sua vinculacao
a terra".

Se se evocaram aqui essas tentativas de distorcao do
texto Coflst j tucjonaf e se descreveram as manobra usadas
nas Assembléjas Const j tu jntcs 6 porque elas apontam para a
necessjdade dc se inscreverem na Constitujcao de 1987 arti-
gos que mantenham o respcjto as terras indIgcnas, mas redi-
gidos scm nenbuma ambiguidade, nem ressalvas que abram
a possibjlidade dc exceçoes. Neste capItulo, 6 melhor se
pccar pot Cxcesso
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cumprc o objc(jvo dc divulgaj algwn das inais 
I 'nport(s COOt ibuiç& a-

	

	 formulaçao dc dout flajurfdjca a rcspcito Contjj.. de at1ios cscrjtos por
advogados, mcmbros do MiniuO Publjco Fcdcrl c julzcs prCOCUpdos corn-	 a qucso, cnfocdo aspcc 

C COOCCIt05 básicos	 coins a flaLc jurldjca
• das comu c organjzaç indtgcnas drcji origjnj05 

iCfl5tradicio
nalmenic ocupad, dircjn Culturais usufi-utu CxcJu j 0 dc rccizg-s05naturais, tutcia civil, czmcs contra Indio, parccrja c ocupaçao dc tcrras,naturcza dos abs dc rcCOnhCcimCnb das Lcrras indlgcnas qucstao mineral cfaLxas dc (rontcjra.*	

Trata.sc pci; dc coloca A disposiçiio dc Lodos Os intC(cssado5•	
priflcipalnez dos rcsponvcjs pcla atuaçäo do Podct Judicjzirjo 

03 aplicaç0dos dirc1i ind1gc	
o quc de mcllior vciii scndo produjdo nos niciosjudjcos suprido assirn, aiujda quc parcialincj

itc ulna gravc lacuna na•	 bibliografia cspccjaJjda

Vale rcssa1g quc, cm alguns casos, os dircjtos COIIS t j tUCIOj dos indjosnäo foram scqucr sdo5, já quc and3 dcpcndcrn dc 1CgUinCnIQ através
dc Icis ordiná-jas c complcmcng 	 Mincraçio cm bcn-as indigcnas c rc.ssa jvas•	 aos dircJt indlgcnas perincntos ao 

fCICVIC 1nLCfCc püb[jco da Uniio, saocxemplos de tcmas quc cs1 0
 cm discusjo no bojo dc projctos quc Lriinitno Congresso Nacional.

Acrcsccntc_, ainda, quc a lcgislaçao antcrjor I Cons(ituiçao comb o
Estatuto do Ifldjo' (Lci 6.001/73), cstii scndo rcvist pcio Congrco Nacional,-	 corn vistas a sua adcquaço ao cspfrjtu da nova Carta. Assj scndo, 0 intcnto•	 dcsia publicaçao, dc rcforçaro dcbatu douIrjnjo accrca dos dircjtos indlgcnaspodci- Cofltjbujr tamb4 para 0 roccs lcgislatjvo cm cumso.

Afinai, atravé dcsta publicaçao qucm 1foflar a opão pblicasobrc a ColnplcZ jdadc c a riqucza dos dircitos indigcnas, quc sc coflstjtucinnuma ifl1portc VC(LC0LC do cx(JaOrdjji.j0 
dCSenvo1 yj i0cito 1avido, nas•	 ültimas ddcadas 

no Erasil, no canipo dos diicito5 difuso5 c colctjvo5 
NCSC•

	

	 Ano Intcrnacjonaj dos Povos Indigcnas", dcvcmn	 (olnar a iuicja(jva dcd
cbatcros nosos problcinas divulgando lamimbtm orgulJmosalnc[ 

Os avançosquc conquis(am no anos rcccntcs, conjo é o caso dos dfrcjtos Colucjojsasscgurados aos Indi do Brasjl.

Márcjo Sanijjlj
Sccrcujrjo.cut1

do Nücleo dc Dircitos Iildigcnas (NDI)

8

Os direitos origiuárjos dos indios sobz-c as terras que
ocupam c suas consequeucjas juridjcas

Fcmnaiido da Costa Tourinijo Nd0Jujz do Tribu3l Rcgional FcdcmI da P Rcgiio

i. INDIGEN,- OCUPAcAO PRIMrn VA TERRAS 
DEVOLUTASOs indIgcnas foram os p(iincfr ocupant c donos naturais dcs Lcas",

como, CXP[CSSaIOCII rccoI1Jccja o Alvará Rtigjo dc P dc abril dc 1680.Rcconj iccj
jiiciito cstu quc foi raUficado por wna Ici dc 6 dc julio de 1755 -

cscrita no Cspfrjto da Bula do Papa Bcncdjto XIV, dc 20 dc dczcjmibro dc 174!
- scgundo a qual. nas	 outorgathis a parUcula 5 scria scmnprc rcscadoo dircito dos indios, prirnárjos c natui-ajs scia1iorc dclas".

Em Terras dos (udios, 
dc José Maria dc Paula, l3olcLirn n. I do Scrviçodc Lnf000açäo Agricola, do Minjsté1jo da A ricukura, RI, 1944, pp. 11/12,obscivainos quc o § 4Q do A1vai-i Régio dc 1680

dctc
nmibi3v1 para cxccu0 ncdiata, quc o govcnmador ssmaa aos

indios, quc dcscccin do scrtäo, lugares coilvca-jciit para 
ncicslavra4-Cmfl c cul tivarcimi, scm podcrciii scr mudados déssc5 lugarcs

9
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con.ra sua VoflLadc, item obrigac!o a pagar loro ou ribuio aguiii
dcssas len-as, ainda quc Cstivcsscm cm scsmaj-jas a pcssoas p.u

-ticularcs, porquc - rczava o alvarñ - nas conccas& dcssas scsmarias sc
tcScrva scrnprc 0 prcjuizo dc Lcrcciro c muilo mais Sc cnlcndc c qiicroquc Sc cntcnda ser tcsclvado o dircito dos lndios, pri,ndrios cnaturais senho rev dc/a.? (Dcstaquc do aulor).

Essc Alvard, rcssaltcsc, Icfcria-sc tão-somcntc aos lndios do Grio
. Parác do Maranjjo. Pclo Alvaxá de 8 de maio dc 1758, cssa disposiçao foiCstCfldjda a (odos os Indios do BrasH.

Ajites dc 1680, a Cai-ta Rdgia dc 10 dc sctcmbi-o dc 161l igwIlmcntc
rccoithccia, como lcinbra Majiucla Carnciro da Cunha, cm 

Os direiros dosmndios, ensaios e docu,nc,,tos cd. Bno..ilicnsc, 1987, p. 58, quc:

os gcnUos são Sciiliorcs (IC suns fazcnd nas povoaçöc.s, como
o são na Scrra, scm lhcs podcrcm scr tomadas, ncm sobrc dllas sc
lhcs fazcr mokstia ou injustiça alguina; ncjn podcrão scr mudados
contra suns vontadcs das capitajijas c iugarcs quc Ilics forcm
ordcnados, salvo quando dIes Iivrcmcj o quiscrcgn fazcr (...

Adianic, a p. 61, diz a iluslrc antropologa quc o govcrnO Iuitanodcciai-ava, cxprcssarncfl tc peLt Cai-ta Rdia dc 9 dc marco dc 1718 • tuc osIndios:

"são Iivrcs, c izCnlos dc minii,i juricd]ção quc Os nib podc obilgar asaltircin das suns lcrra.s, para tomarc in urn modo dc vida de que elkssc são ngradarao..."

Donos c Possuidores os lndios foram, lcnlaincnlc, sciido cxpulsos de suns
tcrras, mcdiantc a força brutal c anhlnalcsca do invasor portugués, quc, como
dizia Anchicta, os cscravizava, apartava muthe gr dc maridos, pais dc liUtos,fcrrava.os, Vcndia-os. a.. . Tantos cram os sofriwcn quc faziain emudiccer a
natureza! , conio contava o gcncral Aroudic, cm 1823, cm sun Mirnórja
(apud Jojo Mendes Junior in: Os Indigenisias do Brazil, seus direitos indivi-duacs e politicos typ. Hcnnjcs lnnãos, SP, 19J2, pp. 21 c 44).

Dat tcr dito Joaquirn Norbcrto dc Souza Silva (in: Meindria I'istórica edocu,,j,itoda dos aide/os de Indios da ProvIncja do Rio de Janciro, cscritn cmfcvcrciro de 1850 c publicacJa na Revica do Instituto Histórico c GcogrUjco

10

do Brazil, a. 14, 2 Lrjrncsu-c dc 1854 - Aldcjas dos Indios do Rio dc Janciro,p. 229):

"Passa o tempo ca população ind(gcna mais sc aniquila c dcsaparccc!
Urn dia Os tempos vindouros perguntarao a Amcrjca pclas SUnS
priinitivas florcstas, pclos scus primitivos habitantcs, c o quc lhc
rcspondcr ella?

Eis o cdu, cis a terra, o rcsto ... pci-gun(aj a foinc, I pcstc c I
cscravicjo Lrazidas da Europa pclos povos quc lhcs succdcram ncstas
plagas; perguntaj ao macliado dcrrubador c ao facho inccndiárjo quc
prostraram c rcduzjram a cinzas as produçocs das scmcntcs quc o
chão U-azia cm suas cntxanhas fccundas, quc gcrminar 	 I voz de
Dcos, quc llorcsccraJn c viligarain I força do volvcr dc sdculos c
s6culos!

A própria Coma portugucsa são lath obscrvar as lcis quc cdutava,
rnoslrava frouxjdão, segundo assinalava ainda Joaquim Norbcrio (op. cii, p.
113). Assitti sc cxprcssou dc:

"Não sou Cu qucm o digo; rdflcctcm aqui as palav,-as quc transcrcvo
cia própria icgislaçio: 'Tao pernicios cffcitos consistiam c ainda
consistem, cscrcvja D. Jozi3 I na sua lci dc 6 dcju1io de 1755, cmSc não llavcrcm Susicntado cfflcazncntc os lndios na libcrdadc, quc
a scu favor foi dcclarada pclos summos pontific c pclos scnliorcs
rcis mcus prcdcccsso, obscrvando no scu gcnuino scntido as Icis
por cIlcs promulgadas sobrc csta matbia nos annos dc 1570, 1587,
1595, 

1609, 1611, 1645, 1648, cavilandosc scmprc pcla cubiça dos
ifltcrcsscs particujarcs as dLsposiçocs d'cstas Icis'. Contra os abusos
ignominj dc quc rcsulta grnndc intcrcSsc a niassa gcral dos
indivlduos são são as Icis cocrcivas mais do quc solcnncs protcstos
I face cia liumaflidadc ou urn appcllo A postcridadc para snivar os
rcprcscntcs das naçöcs da ignoinfaja quc pcsa sobrc as provas; 6
por isso que ta/s Ic/s se 'nultiplica,,, de cspaço em espaço conio
novu protestos, qac vio 'loner nag niudas praiag da inderença"

As tcrras conquistadas por gucrra justa, dcclarava a Caxia Rdgia dc 2 de
dczcinbro dc 1808, sciibo dcyoju (opudMani,ck Carneiro dii Cuztha, op. cii,p. 63).

11



coin principio dc cultura c morada habitual do rcspcctivo possciro ou dc
qucin o rcprcscfltc, guardadas (...)"

E Cv1dctc p015, quc a possc dos Ladios näo cstava Sujcita a lcgitimaçao,
porquc não havida dc ocupaçäo - prianária ou não.

ObsCi-vCSC o quc prcconjiva o art. 59 do Dccrcto n a 1.3 18, (IC 30 dcjanciro de 1854:

"As posses originaria0( adquiridas pot ocupação quc não csLo
sujcäas a lcgiiianaçao pot Sc acharcin anaalinciic no dominjo particular,podcin scr coanudo Icgithnad	 os proprictag.jos P rcicjidcrcin obtcr
(hub dc sua posscso passado pcla Rcpartiçao Gcral das TcrrasPaibjjcas"

Os Indjos tinliazn o domhaijo par t(lulo kg(Liano - indigenato, quc nao ao dircito aduj
rjdo Inas congénjio prianciro. Logo, as suas posses não cstavaansujci Las i lcgitijuacao.

0 indigcna,o 
csclarc José Afonso da Silva, cm artgo intituladoAUtO-aJ)jjcabjhjdade 
do arrigo /98 du Conx:itniçao Federal (CF dc 1969),publicado na RCvjLa Trjjnctraj dc Jurisprudncja dos Esiados, ed. JuridVcllcnjch Ltda., SP, 1983, vol. 25, p. 5,

"não sc c
onfundc corn a ocupaço, corn a rncra posse. 0 iaidigcrnito d aIonic prirnáj-ja C congi3gijt da possc territorial; t urn dijtito congéiijto,

ciaquanto a Ocupaçiio d titulo adquirido. 0 indigcnato é Icghtiino 
Ot Si,'não a urn fato dcpcndcnic dc Icgiliinaçao, ao passo quc a Ocupação, ao

fato postcrjor, dcpcndc dc rcquisjtos quc a lcgituncrn

Explica, por sua vcz, João MCUdCS Junior:

"0 iudigeua, prjrnarjamcntc cstabciccjdo (cm a 
sec/n,,, positio, quccOntj tUc o funduiaeaito da posse, scgundo o coailicc jdo Icxlo dojuriscoflsul(o Paulo (Diz., Litul. c/c caq, veL a,nia-to posseSs., L. I), a qucse rcfcrc i Savigny, Molitor, Majj,z c ouu-os romanjstas• mas, o indigcna,akin (cm 

Ojaspo. jde,j qucjá llac é rcconliccj_do c prcii,,thinamcj1t lcgithnado, dcsdc o Alvatá de 1' dc abril de 1680,comb direito congd:iigo. Ao indigena:o é quc iiiclhor Sc applica o lextodo jurisconsulo Paulo: - guia "aluraljier tene fur ab co qui liLsistir. So

13

•• ..s............................... .........l

,	 0 quc cra gucrra jusla7
Explica Joaquim Norbcjto quc, pcla lci dc 10 dc marco dc 

1570, os
-	 1ndjo podcrjam set C 

r&vjd quando LomadOs cm gucrra jusi au1olsathpcio rcj ou g
ovcmadores ou nas concrjas matutinas cm quc assaIiav c

roubavam as habitaç&, assasindo scus I bitantcs ou quando lnaassc
in Osinimigos para Os comcr. (op. cit., p. 114).

E o quc vm a scr crras dcvo1ut? Tomcmos por 
cmprstjgno dc Hely•	 Lopcs McjrI1cs o scu conccito, tC.spaJJado na Lci 601, dc 18 dc 

sctcinbro dc1850.
$	 Tctras dcvoluia.s so odas aqucli quc, 

pC ici cntos ao dorn jjijo p'iblico,	
dc qualqucr das cnhidad cstatais, flO sc achain u(jjjz.Jas pclo Podcr Public0,ncm dcs(jnadas a fins adm nisttaljv CS cc1fic	 (in: Dircito 4dinjiij.s-gratj4	 Brasjlejm 17. Cd., Ma1Jicjn Edito	 p. 457).

0 ait 3 da Ici 601, de 18 dc sctcinbro dc 1850, dispunjia:
1	

São tcri-as dcvoju(a5:
§ J As quc no Sc achaj-cm ap licadas a algum uso public0 nacioiial,PtovjflcjaJ ou IflUlucipal
§ 2 As quc näo sc acbarcw no domjo pacujar pot qualqucr tltulo
Icgltimo, ncm forcm havidas por scsmar c ouu-as COLcCssäes do
Govcmo Gcral ou Provincial, näo incurs cm coinmjsso pot falta documpthncn das Condiçöcs dc mcdiçao, Coiifinnacjo c cuhura,-	 * 3Q As 

quc nao sc achai dadas pot scsinarjas ou ouas 
conccöosdo Govc0io quc, apczar dc incu 	 can comisso fotcj rcvaljdadas potCSLa Lci,

§ 4 As quc näo Sc 
acharcin Occupadas pot posscs, quc, apczar dc nüo 

Scfundarcm can (hub Jcgal, forcan lcgiIiinad pot cs[a Lci".

Sc Os 1ndio cram os don da.s tciras, dc acordo cow o Alvará Régio dc1680 - nao rcvogaclo -, as Lcn-as quc nao forain dac1a. pot scs
gllai-jas new asperdicias par força de guca-ra justa não podcr jaan scr COnsidcradas devolutas.Achavain.. cias no dom1ijo particular dos 

1ndi, pot LILuio congaaulo ,indc
pcndcaicc dc IcgiLirnaço näo sc thcs podc aplicar oarL 5Q da Lci 601, quc rczaya;

"Scrão lcgiLijnad as pos.os mansn c pacificas adqu jrjtJ por oCupaçOprimdria, ou havida5 do jiiinci 	
quc c acharcrn CUltivadas, ou
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2. 7RRAS OCIJPAS PELOS SVICOLAS POSSE PERIE "Air	
AREAS RESERVAS 0 ind010 n5o

foI, Ho 
CnIanto, respCido pclo conquis0 	

cn	 a IcgisIad
ns

scgurar a Indios as tc-tas pot des 
oc:Ipa	 Na0 SC fltCfliIva mais para a

aPmpriacao coligéiuita C Sun para a ocupaça0 
ptimdj-ja ou adqufrjd3Jo50 Mcndes J

unior na obra rtlro citada ln(crprctando a IcgisJaçSopCtiJ,1	 as tcrri,s ilidigciias saIjc,j (
p. 57):

"Dcsdc quc os 
thdis jd csvam aldcados corn CUJt3 c morada habituatcssas ICts pot cues ocupadas si 

jd nii0 fOSSIl 
dcfles rnrn n5opodcrin set dc poslcrjores Possciros Visto quc 

CSLa-jam dCyOIu5.

1850:
E dc lcInl)rarsc, RS5jj do art. 5* da Lej Q 601, dc 18 dc Sc Inbro dc

"SetSo lcgi(jln	 s 
posscs ma,as c pac(flcas adqufrid pot OcupaçS0Ptiindria, ou llavidas do priuicjro OCCUP3IIIC 

que se ac/,arc,n gfrj
Cu co,, princ,j0 de Cu/f,,,-0 

e "orado Ila/,jtud do rpjv0 PoSsCjrodc quc,n o rcprcscrnc (••y (desiaqilci)
Obscrya Manuel3	 da CunJa (op. ci., p. 63) quc:"Em vdtj 

tc( Icga (pot czcmplo 26.3.1819) dcc1aa
	 quc Sc

dcvcm dcmaar cas dc nov05 a1dcamca dc 
hidi5 nos luSares c/nque se acI,d arra,,c/,ados pelaprefe rd/ic Ia que dcve,,, icr IlaSsobrcdjticrro" (8.7.1819)

(DcSraqucj)

Arranc/,a,. 
sigiijfl segundo Aurdlj0 

"rcunfr cni ranch5" Cs(abcJeccr_
-sc provjsorjaI1c,t 	 E ra,,c/,o 

co,0 brasjjcjtjç110 6 "caa pobrc, da roça;Cbioça, raflcJii,i1i0 ("No8.0 D1cjo,,0 da 
LJIIUQ Ponug,,esa 2. cd., Nova

Fronicit,, 71 izrip., 1986)
althou a CSlnara de Vita de Barbacc quc 

f5sc dctcfllüflado ao
huh0 dog80

 da Ica, o local olidc dcvcrj3 flcar 
(Apud Leda Maria Cardo50

N.-IU(I Docu,,,e,,, sobrc o 
fndjo brasj1cj,-, (1500 

a 1822), Rcvjs de
bibonnaçji0 Lcgisja3 a. 29, 

1 971, 
p. 307). Dissc aqucla CSjnaj.a:
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cSo Sujci(	
lcgJwnaç;io as poss	 quc Sc acIi11 cm Podct dc

Ocupan(c	 3 da j de 18 dc sCtcmbro dc 1850)• ofa, a OccfIpacao
cotno ((tub dc aqjçao 

ó pod cr po object0 as co	 quc nunca
vcr	 d

on0, cu quc (olam abWidojladas por 
SCU antigo do0o, A

Ocp50 
6 Utha appre/, sio rci i,u11 ou rei re/jc,0 (cOsifirns

os civjIL, coiflo tCfcflcja ao Dig.
, tiE. dc caq re,,,1	

L. 3, c
tit. dc caq. L a/nitrjpo	 L. 1); ora, as tcas dc mndjos 

coigc,ljjQ,fl
re aprop1	

nSa podcrn set COnsjdcradas acm 
coI0 res :,ul1 acm

como res dere1iae; pot 0 a nSo Sc concc quc Os Iiidjo5
adqujj, pot 

siniples O(Upaçjo 
aquiljo quc llcs é CoI:gd,,/,O c

Pthndrio, 
de rLC quc, rcJ;valflCfl(c aos ifldjos csLbc1ecjdos n5o Jiá

mssflpIes Possc, lid urn ((tub irnl,,cdjo,0 dc 
düi(g1j0; nSo lid, pOrimn(0

POSsc a lcgjj1. 
lid (lOIli(nj a	

C dircj	 oHgj,jario c
prcbimjnaflncnt rcsc,-ado
0 a. 24 do Dccr. a. 13u 

dc 30 dc jancjro dc 1854, CXp1iJ0 opensamento da Lel, claramcn(c dclinc no * P, quc, cm rclaçao àspo	 quc Sc 
aclic,11 cm podcr dc pthnejro 

OCdupa,,f• 
es sujcj

a lCILJinaç50 aquc1J	
quc 1150 (cia outzo (hub seaSo 

fl SUa ocupacao'
Es	

P do art. 24 do cii Dccr. dc 1854 Icco ccc porun(0 a
CXiStcia dc prime iro	

que tern t/i/o dLstj,,,0 da sna
OCCUPãO 

£ qual podc set c 
pri,ncjm OCczpa,i COJfl tiiJo disjncto

do sna OCcupaçao 
scnSo i indlgc,ia aquclic quc (cm Utulo o

I'Idjg,,a,0 lsto 6, a Posse aboriSenC? 0 Dccr, dc 1854 tCPCtiu dcSsc
modo o pcnncto do A1v. dc P de abJ (IC 1680; 'qucro Sc Cnlcflda
tcsctvado o prcju(zo c ditch 0 dc 

Ldk Prirnarios flaturoes SCfl/Wre5
dczi terr' Cubs do autor(Op. cit., PP. 58/60).

/

O aa 24, 1, do DCCtCLO n 1.318, dc 1854, analisado pot J0a0 Mcrnjes
Jthüor, cstabciccja quc:

"Estffo sujcjia	 IC8i(illiaç5o.
§ P As	

quc sc acitcm cm podcr do ptiIncfro Ocupajitc flSotcndo OU(!o 
(hula sc5 a sm Ocuj)açSo"

N50 (cado ItISCSC 
outro i'u/, scnjo a s, Ocllpaçoo 

Ora, como fcz yct
João Mcd5 Junior, 

o (hub quc Icgi(jlnay a possc do iiidio IiSo cr3 a
OCupaçjo C sun a apropi-j30 

con iiii, 0 iadigc,,,0
'I

I



"Rcspcjt0 por6in a 
1 lidadc do scu dcacnto dcvc sc a arbi0 cc

scã1 dos mcsmos lodios: parccc hijuzüca quc ao don
0 da caza, Sc

•	
dci•j00 lugar para sua cstá(1•

0 Sistcmas dc po j 
V
crdadc foi pos aos India5, was, n5o Ilics

bcnc1jcj0 N5o 
bcjcflcj poquc apcsu. dc ocuparcm a tcrra, as fazcndcjto5

as 

dcspojay, "incluindo nos rcspIjyas rcgistt tcrras de PtOpiicdadc
• indI npo0 das 'nosmas c alicnalldoas a scu bclprazt scmcnconar qualqucr c

mbaraç(, par park das autorjdad as 
qus co1npca aob. cit., p. 21).

dcfc c 
PIOcäo 

da propricdadc tcjrjal indlgcna" (Jose Maija de Paula,

as 
mndjos n sua grandc maiorja näo 

lavrararn as tcas. A
•	

agficultU eta rcduzjc Viviam da caça c da pcsca. As clloças quc haJ)iLiv
cm ra0 do tcrnpa ou pot força do bmnco nao dcaya1 

VctIjCorn o passar d ano5, thUcil cra 
idcIiflcar as tcas is1digc	 Por OUOIado perambulavaw nuit. Ococp dc posc civil näo llic pode scrapllcado A posse dde5 6 irncmoriaj, dcno 

(IC UIfla Visa0 SOCioIdgjca c
9POIdgica.
N5o sc 

PCcndc aboifr ;a proprjcdadc Privada A aprccp0 do MiiiistmCordeim Guca, cpIcjda no vo quc 
profetj no M:Lfl(Iado de Scgurca

n. 20.234MG 6 lIlfUndada, vj Dissc S. Exa. (RTJ 99/75):
"0 quc es dito no art 198 6 ma 

ou rncnos o quc cs dito no art. 1
do prncim dccrcjo bolchcviquc; Fjca aboljda a Ptoprjcdadc Privada.Rcvogajn as disposiç(je5 CIfl COfltrárjo'"

Adiantc, dc 
alinna quc o § 1' do art. 198 da Co ii.stituiçj0 dc 1946:

S6 podc scr aplicado nos casos cm quc 
as tcas scjarn CfcLivalflcJ](cIlabitadas pclos i1vIcoj	

pois, dc outO modo, iió podcrjio5 alaCOaflr lodas as tc 
(IC 

COpacab ou Jacarcpag Por(jUcjj fora:OCUPaCIaS pclos ta1noj'

Mas näo 6 so. 0 quc sc quer 6 quc 050 SC 
itcrctc a posc idjcna

corn a roupagc civil.
Corno cpIjC0 A

ur6Ij, Wajnjct Bastcis (ii,: As terras indie,ias 
110

Direfro Co1j11j01 
rajjcj0 e	

STF, Pu1)1 icado pcla
16

cdito da UFSC, cm obra inthulada SOCICCIa(Ie5 
Indigcnas c o Diito -qucslao dc dircit humajios", 

p. 105):

"Aqui nSo sc lra(a dc rcivjndjcar cm abstraio corno possc indIgcna
todas as tcrras quc forain alguin rnornclito ocupadas pot Indias. Aoc
onttárjo sc (rala dc gai-antjr, collcrcla,flcn(c a csSas Populaçocs osditimos tClTitórj (jUC 

ocupai diante c contra as frcnics de CxpansSo,Scjarn clas tcrras Pata( ou Xiiiguaja"

E VCti(ict uma POSSC ainda palpitantc E idclitjflcat uma area cm qucainda sc Olcrva a prcscnça indigcj ia cm quc ainda podc ficar dcmo,ls(radoquc mi oSo muit Uos as indios 
au iinlju11 SCU habitat quc por au peralnbu_lavarn.

As tCrras, ainda quc hidigcnas dcdc quc liSo Ocupadj por ningu6in,passara,n, deja:o a scr co idcrath dcvoIu
Explica Maucja Caiucjro eta CunJ*a (op. cit., 

p. 76):

'Ernbora scm ainparo lcgal, cm inuil casos cou:cça,,j•sc a tIafar 1Iejseperiod0 as terras iIld(gc,,as coiflo terras deolitas, 
prática quc Scrdrcproyada coin toda as 

lctJ-as no Dccrcto n' 736, dc 6 dc abrij dc 1936,quc incumbc o Scrviço dc PIOICçiiO aas indios de 'irnpcdir quc as Lclras
3'
habitacjas pclos sil v(coJaS 5cj4i 0 tratadas coma Sc dcvoluias (osscm" (art., a)'".

Dctc modo, comb diz Ruy Cii-c lima (in: Pcquc,w /thjrdrja territorialdo Bra-j1, 
sesinorias e lerras dcvolwas, 

4. cd., Escola da AdrniidstracaoFazcn(1rja 1988, p. 51),

"Apodcrarsc dc cas dcvoIu c 
CUlÜvj loni•5 Coisa COffCZ)LCCnLrc Os fl0s05 COlOflj adorcs C L-ds PIOporçOcs cssa práüca atingju, quc

pod; coin o coCt dos anos, vir a 5cr Coljddr:ida co/no 'nodo Ieitj,0
de aquisjcao de do,,,f,d0 

paraIdIajncjm(c a prjf0, c após, cmsubs
tituiçao ao flOsso tao dcsvirlmdo rcgilnc das scsInaria; cnt5o a posse

passou a campcar IlVtCilIcflLC aJnpIj(IOsc dc ZofIa cm zona, aPf
OporçSo quc a ciVilizaçao dilalava a sUa cxpanao gCOgrjflca"

A Lci n' 601, dc 1850, ccr(O, Icnnj0 corn a ocupaçso das tcri-asdcvoItms DispuIlI(d o scu al-I. 2':

/
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"Os plc Sc a
posarci tic Lcai dcvolu ou tic ailicias, licilas (Icmjba

rem Inatos, ou Ilics puzcrcin logo, scräo obrigados a dcsp(jo, corn perdade bcli fcj torjas c dcrnais soffrcij0 a pcna tic dous a seis rnczc tic pr:si(,c rnulta dc lOO$000 akrn th1 SaUS1Lçi1O do dail:io cau.sa Esta pcun,porrn não tcri Iogar lbs actos PosScssorjg)s Clltrcs licrdo confln'.
Os fndio5 pas.sa,n a vagar au Iéu, npcsar dc Suns ECrras 

I).iO SCtCIndcvoJut... ncrn cstarcrn suici tas a legitilnaçao ou a rcvalidaçaoA C
onstituiçao tic 1891 CSabcIcu que pertcnc i;lln nos Estados as termsdcvoJt	 situadas nos rCspcc(jvo5 tcrritórjos (all. 

64).o art. 3 do RcguIajnc,i a quc Sc rcfcrc o Decicto ii. 8.072, de 20 dcjunlbo dc 1910, disjx,s, por sua vcz, quc:

O Govcrno Federal, por 1fltCfliij0 do MIjb jsi-j0 tin Agrjcutc C
oinrcio, c Sclnprc quc for l)CcCSsjrjo cutrard cii accoido

corn os Govcrnos dos Estados ou dos lnullic(pios .a) para quc sc Icgajjzin	
as posscs dc terms actuahncii_tc Occupadas pclos fluilos".

Ccj
cbrado o acordo, o Govc,-0 Feticral "rnancLirg PrOccdcr a 'ncdiçao cdc

mn-cacjj0 dos tern nos Icvanlar a rcSpcctjv planta coin todas as indicaçocs
flccessdrjas assignaIdo a. ilivisas coin arcos ou padroc dc pcdra" (art. 4Q).

Dc referen d a nos butjos aldcados prcsdrcyja 0 art. 10:
"Si os i:idjos, plc cs ti',crcjll actwllmcntc aklciados, quizcrcrn lixar-sc nasLens quc occupoin a govcmo providcncja-d de rnodo a Ilics scr Inaitidaa Cffdcljvjdadc tin po.csc a(Iqujnjda-

Alciitesc, lilais Ulna vcz, 
plc as tcrrns ocupadas pclos lndios nib cohnc não sio dcyoju

Por 
isto, acciitua Josti Maria dc Paula (op. cit., 

p. 73):
"A iucorporajo pot park dos cslados, ao scu dornjjijo privatlo COmbdcvOlu(as das lcrras dus Indjos, quc ilidiscniln iflada1neiit tinliam rcccbido
tin Vni5o, Cx-vj da Constitujçao Feticral dc 1891, CoII5(jtUj clamors

0csbu[j io do pa u-
jInom11(1 fldigcna scndo quc (lcvcriamn tabs cslados, dc.sdc

logo, dcfijijr a situaçäo dcssas lcrras dos lnd
jos, afimn tic as CXLrCiflaJ-cin

daquclis quc, corno dcvoJu5 thes ththain ido ccdidns pcla Liniiio, no
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inv tic, scm flC1IIIUI 
Cxac pns&c,n como fizcn dcsdc logo, a

COnsjdcrá.Ias coiflo su c djas ircm dlspohdo, lncdjan proccssosatJmnjJljsa(jvos cstabcfecjd05 pclas rcspcdtjvns lcgisIaço'

A Co:istijuI0 dc 1934 dctcrmnjno quc Sc teSpcitassc "mi posse dc tcrrdos silvlcolns,
 quc nclas se achcjn pcnnancntcmcn(c lOcalizados, scndo-Ihcs,no culanto, Vcdado aIicnfJaf (art. 129).

Mantcvc a Constitujçao dc 1937 cStc mcsmo cntcndjmcnto Rcza o scuart. 154:

"Scrd tcspcitada aos siIvIcoJ a posse das terms cm quc se aclicm
locaIjZad cm carmilci perinancii selid1hcs Vcthda a aIicnaço dasmcsmas".

COiriCflta,ido cssc dispositivo, dis.sc Ai(i5j0 Figucjra dc Almncjda 
(in: ACOnsri:i,icOo de lode no venibro expljcada aop, Rio, DIP, 1940, p. 122):

"Os ScIvIcojaS
 siio os primcfros ocupanlcs tins tcrras cm quc sc acliaIoca1jzdos cm carátcr pciluaflcm i Ic

 N10 sc po'Jcnja turbar essa possemnarn c padlljc,i tradicjoiImncitc maii(jj Rccomijl Csc1Iics pois ésscdjnito, corno quc cm usofruto, dcsdc quc CIcs n5o Possn alicnar SUnstcrras. Essa proibiçijo, porcm, visa somentc protcgalos, porquc impedequc élcs possam vim a scm lcsados pcI compradorcs dcsdc quc osSclvlcol5 
nio tCm o disccrnjmcn basLan para dccidircrn cm taisflcgóci5"

A Consciiuiçao tic 1946, art. 216, impôs, 
iguaJrncn o respcito possedas terms indigen5:

"Scrd rcSpcjtada aos Sil%'lcojns a posse das Lcrmas ondc sc aclicinpcnnancntcmncn[c localizad5 corn a condiçao de nibo a Lransfcrfrcrn
Esciarcec Poii 5 tic Miranda (CoFImc,zldrjo5 d Co,&sti g 0 de 1946, Ri,3. cd., Ed. Bonsoj 1960, Tom 0 VI, p. 467)

"0 tcxto rcspcita a posse 
do SilvIcola, posse a quc ainda sc cxigc 

0
prcssti1>50 da Iocalizacao perIna,mc,ue 0 juiz quc conhlcccr tic algumaqucscio dc Lcn-as dcvc aplicar o art. 216, dcsdc quc os prcssupostoscslcjamn provad5 pclo silvlcola , ou const dos aut, ainda quc algurnadas panes ou tcrcejro ciba 0 LILuIo de domfgj0 Dcsdc quc lid posse c
a loca1izacj0 perrna,,,,c 

a terra c do nati"o, porquc ainda o diz a
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•.......................I......... I..... ..•.....- Con(ituiço c qualqucr aiicnaç io dc tcrras pot paric dc 
S j IVICOLIS ou ciiiquc sc achcrn, permancnrncnic 1ocajjz.id c corn possc, os silvicojas,

t nula poi izifração da Coastituiçilo' (dcstaqucs do autor).

ThcniiIzd Braiido Cavalcani I (A Consti:uiçao Federal coIne,:fada cd.Konfino, 1949, vol IV, p. 304) afinia quc o art. 216:

• -	 "E o rccohccIincnto cia posc irncinoriai do doncjs da tcn-a, dos
succssorcs daqucics quo priincijo a povoarain c quc, aIt hojc, ainda n5o
Sc 1000	

am aos habit05 c as costurncs da civilizaçio Colonizadora".

0 art. 186 da Constiiuiço dc 1957 assegurou, igualinenic, "aos siiv1cola
a posse pcnnancntc das (cr185 quc iibitajn.

0 incsmo inandaincijto constou da Constituiço do 1969. 0 art. 198, quo
Irata da in:it6ria, cstá assizn rcdigido:

As crras habiaclas pcios sjlvlc.das silo inaiicrnivcjs nos tennos quc a 
id

fcdcrtj dctcru&inar, a cics cabcndo a sua posse pernuuienlc c Iicaiid,,
rcconhccjdo scu dircito ao usofi uto cxciusjvo das riquci.as naturals c do•	 todas as utj ijdadcs ncias cxjLciitc".

Mas, a Consiituiçilo dc 1969 foi akin. Protegc, tajnbiii, o usufi-uto.
Os indlgcnas dciin a possc das cITas quo ocupain cm cantor pclmancn-

Ic. Ccrto. Todavia, sc provado licar qic dclas brain cxpuisos, a força ou náo,
no sc pock adinitir quc Icabain perciido a posse, quando scqucr, como
tutciados, podiain agirjudjcjaIc; quando scqucr dcsist.iram do (il-ia corno
própria.

E dc assinalar-sc, tambclin, quc não sc podc igualar a 
posse indiena ttposse civil. Aqucia d mais ampia, inais llcxlvcl. Eis o coUccilo dada pcio art.

23 da Lcj P	
dc 19 dc dczcrnhro dc 1973 (Estatuto do fJicJio):

"Considcrasc po.ssc do lndio ou slivlcola a ocupação cfcuva cia (cmi,
quc, de acordo coin as usos, costulncs c lradiçöcs tribais, dctéin c ondc
habita ou cxcrcC atividadc indispcnsavci a sua subsistiicia ou ccoiiojnjca
mcntc üLil".

Dcve-sc, pot Conscqücntc, atciiiar para os u.sos, costuincs c tradiçocs
tribais. Ha dc sc lcvar cm coma as tcz-ra pot des ocupadas Lradicionaijnciitc

A Iioçio PC us Ladies tiiiiiaui tic propricdadc iiiu cI igual a ilossa. Carios
Frcdcrico Von Martiu.s, cm 0 dircito entre os indigenas do Lirasil, trad.
Amaral Gurguci, cdiçôcs c publicaçacs Brash, SP, 1938, p. 66, obscrva quc:

"Esta idclia nitida tic urna propnicdadc dcicrm jnacja da tribu Loda, bas&i-sc
principalincn(c na ncccssidid0 dc possuir ulna ccrta rcgiio dc nlaua para
(crrcno cxclujvo dc caça porquc, 30 PSso quc poucos hcciarcs dc
tcrrcno cuitivado são suflicicntes para prover a subsisläiicia dc ulna
cornjnunjdado nuincrosa, a caça rnovc-sc cm tcrritório muito imiaior. As
vczcs cstcndcm.se tacs tcrrhtonios tic caça ate akin do tcrrcno occupado
pcia Iribu. Os scus limites silo rios, monianjias, rocha, cacliocimas C
grandc, mirvorcs; cstcs iimitcs basilaimi-c ora cam tradicçocs, ora cm
vcrdadciros (raiado.s. Nas occasiöcs das dcuiarcaçocs Os j)agdS t.imimbcmn
rcprcscnt.iimi urn papci, fazciido toda cspccic dc paihaçadas, cliocalliando
os iibaracir, colnrnu gm a tocias os scivagcns africanos, batcndo os bumnbos
C soitajido fulnaça (Ic grammdcs cigarros. As vozcs pcndurain-sc ccstas,
Lrapos ou pcdaços tic caacas tic arvorcs imos Inarcos. As iiicursics amos
tcrritorjos ailicias são uima das mnais frcqucntcs cau.sas dc gucrra. Cc.ssOcs
voiumitarjas são fcitas tacitcmncamto, rcihrando-s0 ummia tribu pam dcixar
Cntrat outra".

A Convcnçao 169 obrc Povos Indigenas c Tribais, can paiscs indcpcn-
dciiic.s, cia Organizaçjo hitenmachoamal do Trabalimo, dciiionsu-ou cssa prcocupa-
ção, ao dispor no art. 14, item 1:

'Dcvcrão scr rcconimccidos as dhrcitos dc propricdadc c posso dos povos
ciii qucstilo sobrc as ton-as quo tradiciou:ilanca i tc ocupamn".

0 Projcto de Li a. 2.160, do 1991, do Podcr Exccuiivo, quc dispôc
sobrc o Estatuto do Indio, Lean csta amlcsnia prcociipaçilo. Rcza o scu art. 28,
itcimi I:

"São terms imidigciias:
I - as ten-as Iradicionabncamtc ocupadas pcios [adios; (

0 § 1 do art. 231 da Coiistituição atuai conccitua 0 quc Scjam ton-asiradicionahuacai te ocupadas pelos [adios:
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"São Icrra Eradicjonalinc

cn carátcr perfllaflcntc	 itc OCtJpadas pelos lijcJjo5 as nor 
eI,.c I.-, --	 '.U)1taçJ-,	 par sUa. aLjvjdads PtOduhivas as

HflPrCsciIldfVcis a prCSC.V1	 dos rc ui-5o5 
ainbjCnLjS ncc-j a scuc as nccc	 ñ stia tcprodtiç0 

fic c cuILuraf scundo
scuS usos, COS tUnIcS c 1diço"

0 ast. 20 do Pmjct 0
 de II 2.057, dc 1991,qiic aIa do 

Esiaiuto dsSocjcdad hicligcnas aprcsclado pclos Dcpuaos AIoisj0 Mcrca,1rnt. PdbjoFchj,01 Jose 
Carl05 Sabj:i Nets00 Jol,j c Sidney dc 

Miu,i rprOdui
cssc disI)osjUy0

as Octipadas adicio nc, pcIos 
I lios "dcsUa0is a sua posse

pcnnaj.. 
111pöc 

o § 2° do an. 231 da Cosistiiiiição dc 1988.A per,,Ia,,d,,I0 
CXjjcj..1 pclas Coustiluicocs dc 1934, 

1937 c 1946
rcfcrcsc ao PaSs.do A cxigid;i I)clas Coj

	
dc 1967, 1969 c 1')8R, ao

futuro. 0bscc.s quc as COJSEUiç
	

pa(jas ilnpu au rcpi;jIo ; posC
das LCas ondc as Idjo5 sc ;icliavaIn Iocalj5 Na dc1988, lé-sc "as c5 adicjo,i.t1j,1 

Ocupadas pclos Indjos dest Illaiji c a suaposse pcnn;Ilic,itc Nas dc 197 c dc 1969 
os Indios dIIt a 

posse I)cfloancij(c
das terms quc liabitajij

Esta obscaçao Iota fciia por Josd A1on5
0 da SiIva (artigo cid0 

p. 7):
a COtüLJição (tedium cabct abS 

Sitvlcolas a ped;Lc tCrmas por des iunl,ith(las iso,	
siguuifl wn iuuipIes PrcUpOs(odo Passado co:Iio ocnpaçjo CICdVa inas, 

es cciatInc,1, wanpam a fUtUro, Ho Sefl[jdo dc 
(1 c cssas LClTS ilialjdjt..jvj5 são dcs(jauada5para sempre, 

no scu habitat" (grifas do autor).

3. AS TEkRAS DOS PATAXOS 
UMEXMPLO Ao votan on

dos Patad5, Ha Apclaçao CIvcj a. 
S9.o1.o13533A 

cm 8 dc abrjl de 1991
(3' 

Tuna do Tribunai Rcgionai Fcdcr0j_ 1' Rcgia0, Proccj dcino,,t,. quc
cSsCs Slv

fcoIas no com1;0 do quc afinnavama os faZc,,(ICIWS lOCli/vamn
Cc maisHa tcgiäø CCH[ro.SUI da Balda oftdc tiflhlain scu 

habitat, c não cia MiiiasFIz a scgujm	 anájjsc.
Estudamido os IdIo5 tin rcgjjjo Icstc, cspljcou Darcy Ribciro (lit: Os

Indios e 
a Civilizacao Rio, ed. Ci viIiLção Btjlcjma S.A., 1970,

	
93/94):22

T.

"Ulna dcss. Iaixas 
dc inata ifldcvada Cstcfldjasc do Sul da Bda ato vale do rio Docc ao loflgo 

da VCtECO(C Odcn(;t1 da Scrma do Mar. Mata
alta C 

csps cnleada pot paj 
C Iianas, Ofcrja gmad varJcdadde comiaS cm suas 

gmiInpad 
pcla ifloria c dcSCamflbcnt Sôbrcos vales Profundos &a o ltno rcfgjo 

(IC 
vámjas jbos c, at Cflj0 scurcdu(o 1IucxpugjthvcJ Wan vcz alcnndo dcpojs 

cjas rcfrcgas Contra
Civjji(Ios
A ocstc, a mnata Sc 

Prohonga cia galcrj acornpaflhm,d o 
CUØ dos no5,

c Sc loom umIais raja imid coumflujj. COIR 
os ccrra(tOS do vale do SzioFrancisco OctJpa(1o5 por 

lniluefadore5 c criadores dc gado. A 
IesC,

o Iitoral 
athujm(j0 de POPUlaçao Pouco (IClisa ilUcicadaHa Ioz dos rjOS quc 

dcscc,n da m nata pam o Pardo, 0 rio
das Cojjia 5 o JC(jU1,1J1Ø111J1 o 

MUCII o São Mate,15 c o rio Docc. No5
altos CWas 

(I(,s(es rias, Protcgidos pela florcsta Cspssa, 
vivia Os

OsPot( os Maxakalj, as Botocudos as PUtiCOrOadOs qucfalavammi 1lnguas difcrcies umnas das 
OUHS 

c (alnbdin divczsas dos OU1OS
idioiiia5 iiIdIgc,jas do Brasjj"

Adiattic, dissc o rcuIomnado ctlJóIogo (pp. 88/99):

"No cxir,,,0 no des5 1ia dc matas, cntrc o rio da 
c0111 e o rio

Pardo, cii: icrrjtdrjo iano, 
sobrcvjv am ate o sdculo XX, dt5 ouas

trjbos eta guc	 wna coj	 OUa 
c I)ostiIidas pelos Civiljdos: as

c as Pa5 Os PiJncjros ocupava,ij a bacja do o Panda cdcsdc o sdculo 1tcmior vinluaiij sofremido ataques A ma
jor partc da ibo

IOta subju C colnl;cIic a r Cother 
a 

imdsöes sob ad:mthiç50 dcIcligiosos ou dirctores civis oaidc cram11 Subinctidos a tOda sortc de
cxploraçs No sCcujo xx alguns bandos PCflflanCcialn indcpcndcjitesc lIos[j Has iHalas dllLJc 

o rio Cadhufra c o Cniptij11. Os Pat aid(:Vcrajn 0 

mC5fl dcstiiuo, LaJflt)(!jfl fom subjugacl c CHhXCJes a

miss& qto pouco dcp0;5 as abando,inrwn ii POpnia Sortc. 
Algun

bamudos de, ribo couIs	 n csc	 PCcgç	 quc limes cmmnsdcuj0 XX". (Dcsmaqucj)

quc (pp. 99/100)•

	gnspos, 
t.mto os pacific05 coin0 os 

im	 sc 1cria

	

dcsdc j'rbmucjra muiclade do sdcuJ0 
pas,sado, uma oui	 &Oiltcira dc
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t	
cxpansäo agrlcola; as plantacocs dc cacau. Esta piana origiiiiria da
Amazôpja fôra ran.splani para a flahia, ondc, cnco rand, Condiçöcs
favor.fcj c dcscnyolycra ndrniráyc1inc,c A asccjisäo Coli(jIUa da
procura do cacau no mcrcado Iflundjal c a dccadiicja dan Javouras 

dccana-dc .acucar (ui-no c algodão quc criou uma grandc disponibjljda (Ic dc
mäo-dc-obm, pernitirn urna ripida c vigorusa cxpansão das lavouras

4 cacauciras nas mains do sul do Estado, cntio prticajnciiLc IncxpJoradas
Contra o mlLiino reduto dos Kamakn c Pataxd d quc Sc lançaria cssa
onda dc piantadoics de cacau. As tcrras rcscrvadan aos grupos pacilica-4	
dos foram ràpidamcntc csbulhadan c os quc viviaju acoitados na inala se

•

	

	 vinun cnvolvjdos cm confliujs coni scrtancjos quc a iiivadiun dc 
Lodusos 1ados.

Dissc, tajnbmim, Antonio Akxandi-c Borgcs dos Rcis, ciii artigo ilititulado
Os indfcnas da Bahia, 

publicado na Rcvisia ComcmoraUva do Quarto
Ccntcrnirjo do Brash, do Institute Gcognilico c I'Iistórico da Bahia, ano IX,
vol. 17, ii. 25, Typ c Encadcrnaçao - Emnprcsa Editora, p. 41:

Ern 1982 forain cncoutrados divcrsos botocudos a niargcm csqucrda do
rio Docc, no Estado do Espirito Santo, acinia do aimmigo aldcliuncnto dc
MULLUU, ji colnplclamcj i (c abandoimudo'.

E ccro quc afinnou (oh. cit., p. 42):

'Um s&ulo dc perscguiçocs lcvara rcrnaricscciitcs dos Patwós cKamakin a umna silnpIilicação radical dc scu cq uipalncllto C a Lunacapacidadc cxtr ord jnárja dc Sc dissimulaicra na mala, csgucirrn(l dc
urna rcgião para Outra, sew Scicin jalnais notados. Todos os cimidados
cram toinados pclos bando cncarrcgados dc suq rcciidé-105 c cliaciiuiios.
Não falavam, não faziam fogo c ucin fulnavarn, ccrtos quc o tino olflito
dos indios rcvclarja sua prcScnça mcsmo a grandc distãncja.
Man os cliacinadoics acaluu-aln cncofltralitlo anflas clicasos coHlr;i éssc5
iniinigos invisivcis, rccurrcimdo a vclhas tmcnicts colonials Comb 

0cnvcncrlamcimto dan aguadan, o abandono de roupas c utcnsulios dc
variolosos omidc pudessun scr tornados pclos indios c, sobrciudo,
minando as arrcdorcs dan casas c plantaçocs coin annudjilias inontadan
coat armas de fogo".

o rio Pardo con-c pclo sul da Baimia, alravcssando dcnü-c ouu-os, os
municipios dc hapciinga, M scotc c Canavicim-as c sci-vindo dc liiiihtc nos de
Potiragu c Pau l3rasjl; c o rio Doce, pclo EL-ido do Esplrito Santo.Scgundo Darcy, Os lndio Botocudos "domnjituvain a area quc vai do rio
Pardo ao rio Docc (ob. cit., p. 95), c os Macbali viviamn, originalmimcmii t. cureOs dos Jc1uitinhojtha c o São Matcu". (ob. cit., 

p. 98).o Jcquithi/jon/, banha o crritórjo baiano (uunicipios dc Itapcbi
Bclmontc - no sul) c o S. Mateus, o capiaba, acirna do rio Docc, prOxjnio 

itBalija.

o inunicipio dc Bclrnontc csti próx jmo ao dc Pau Brash, urn poucoabaixo c mais pam o lc5tc.

24

"Os patac/aós c os iliac/macalis liabj tav,im cm 1815 as Ilorcsmas dan
margens (10 Alcobaça (Iianlitni mm lingua indigcnay'.

0 rio Alcobaça comla o cxU-cmno sul da I3ahia, quase flu froilicira coin oEspirito Santo.

Man, adiaiitc vcrclnos, de acordo corn out-os Imistoriadorcs, quc os
Patax6 vagucarain pclo sul do Esiado ondc tiulmamn scu habitat, c flOo apciiaspclo cxtrcrno-sul.

Arthur Raimios, cm Introduçao ci wuropologja brasilciru, Ri, CEI3, 195 I,p. 109, di quc as Pataxós, divisão dos povos G, gailmo scicmth-ional, cram do
diziim-jto dc Mimias Novas.

Erain, was vivcramn no sul da l3ahia.
Cimcunjr Loukotka, cm a Lingua dos Patarós (Rcvista do Arquivo

Municipal, da Prcfcitura Mwiicipal de São Paulo, LV, 1939, pp. 5/a), afinmiou
q uc:

"0 principc Maxirniliammo Wicd dc Ncuwicd cncOI1trou cow urn grupode Patachos mm Vita do Prado (Sa t. 1. p. 284-287, 51) t. II. p. 27-30),
onde haviam chcgado csscs priumimivos, vimidos this margcns do rio
Sucurucij pam negociar coin os brancos. Outmos grupos Viviamn, Clitno,
tamuibiSw no redor dc Alcobaça. Corncc j iatjl)a c Troitcoso. Marlinus,
Coimliccido c cckbrc cpIorador akrnOo, Im,caliLou-sc no p dos lnanaciais
do rio de Porto Scguro, rio Sucunicü c cnt-c Rio Prado c rio das Comas.
(3, t. 1. p. 309) Douville (4, p. 284-281) entron eni contado coin des no
rio das Coijius. Fol o UmlIcLi a Prcmmtear-Imos coin vámjos dados parlicula-
res sobre a vida deles'. (Dcslaqucj).
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Prado c A1coha fiC0	 cx0 Sul da Balija Mas, acnc	 us	

•	 •	 .	 •o

g pas das liidio5 Pa	 fOr

	

'U h)Ca1j,d05 CJ}	 o ii do J'ra(fo 0 (b5	 A Frcguczj de S. 
Boavejilura do Poxi3O 

flcava logo abxo da dc Ilhéus.

0 rio de	 alray
Jcqciie Ipiati, UIiatj, Ubajlba dcscIflh)o,afldOtC OUIros, as lIIflnjp10 dc

	

na Baum dct	 0 in,C0 de Una, ItISC.SC, vjflJo do dc Illn	 c PFxilno no dc Paumwdclpjo dc Itjicaj acilna do 
d 1lJ	 c do dc	

A(hintico ;i altw- do	 Mais a Ircnt; narrou o Vi:irio Roberto dc l3rito (
nao	 rnojj	 Pau Brasif. Muiiiclpjos (jtJc	 55/5ó

Em Francjs0 Borges de fl-	 r,'•	
nunacl)O (op. cit., pp.

-I-

'U-

ua 'Joifla Aajs do Ar1ujv0
u aiu v

ol. 11, l93, rnconirnos quando dcscr(:v
C o ncorjo fcitocm 22 dc juiuljo dc 1921, stab(:lccC,Ido 

as	
COLIC S mU:I1C1J)I( dc

Illuus c Una 
(p. 186):

	A COlollisaço das rcgiö	 :cnLIa	
fol fcita pcJs IlIIIiUflcr.ts bafl(lejSquc pai-(jrajn da amiga 5&J da Capji.mj.1 

ci IaJIdosc a dc Ihunfl (JEI
Rci, S DitIciico	 Joo OO'içlv da COS(a c l ito ouLI que du,aiuc
dczcijas de annos, bascra i 0:; fndjos Pa nchó5, CLzflaj	 Mongoy,5"
Ames, rcl:ta a descrjäo da 

Frcgucz ja dc S. Boavc,iitira (Jo Poxii0, no
ArcCbispado da Baliia, fcii;i pclo 'ig

•io Robei0 dc Brito Gm,,iacJio ciii 20
dc jancjro 1756, (op. cit., 

pp. 5( 151), Olnic conla o Vigirjo quc, cm sua
Frcgucsia COC 

o ho GigujJIk01( - o rio Jqu.j0.1 
C quc

os Inoraclotes liir pot cIJc acilna quando eslá 
SCCO som-fl(c

pot djvcrijnc,ito f cac 
Icv,1j0 

coInsigo lndjas c gcn(c annacLi dc
gual-da 11c3 par vcr dc loin c outra partc as sftios adlfljravcjs pai-aInoraclia, as len-as ccIj0 

para loda a lavoW-a viStosos IflOmcsdiIaI.cI vargees, tudo cobci- g 0 do Inats virgc,is c Inadeyras de Icy, c
cspccj

acs da Aini!rica, vihlha[jt.os jacarJ(l. Sa.sSafraz c p;io Brasjj qucdaqoi o lcvava ahlUgnC,11 o 
conLIato c lida liojc sc cola no Sugar,

Ondc clic c PC?ilva a (ICIIO:fljJlacuo do Pczo do páo. Tudo poréin
ihlfcsdo c Posoido th15 suas Naçoos (IC 

Pax c Ana6s quc corrjdo5do podcr this Miii sc v
icraäo acoilar Hcsta grota d mauo, (juc 

COn-C a
bcira 1mw ondc 

IIiio SCIfl(Cl 
Iorças, oem ha qucro as PCISigaVictozjosos J)aaIn jor cstcs besques comb dcnLIo dc 

ln uralIias a de LIaRdc i-ada p1 dc pio sc 1CIn hü T.qn,ya, PoIquc dond0 mcnos sc cuida vcIa frtclia."

"16- Mas como pclo orncio cstou offcrccido aos perigos, näo rccu
0 dar

Iijii safro a Uuo 
pam pOr nih o fi1 n:aco Ondc taiflbLChh1fi,,JcJ 

a
frcguej0 o Scu lcn-cj. 1k o rio Uiia a divi ou djv1,0 cs&(ICgUC7Ja c a dos Ilháos".

Em Os mndias do Jirasil, iiIeIflOrja aprcscntada pclo di-. Nc!s011 C. dc Scna
(Imprci Oficial do, Estado dc Minas Gcrais, 1908 

p. 61), lcrnos:
P4TAdIIOS ou 

PA TA XOS - Tapuyas 
do Est. cIa Baum, Bao Jcquiijflhlohhlia on BcI0,1 

C 
cntc o pcdaço do littoral baIiiaziopcla foz 

dos rio Santa Cnjz c Mucu1 A Ilorda 
this FOrinigas ou Içis

	

(COfl:cdor d :atIojzras cra cfllda 
(IC iiidjos	 c Patacj i65 No rio

Jt SiaJ)c Oil 
dc Conias c ho Ggujigj (Balija) 

acaIhlJ)av fl Os PatacIj5dc quc aigmilas liorcL, aLmvesmcfo a 
COflJ 1Jicfra dos Ayznoi-chmcgaj-a i

n no Lcrritorja dc Miiias Gcracs (sees. 17 c 182). Na cosLibalthma, cnHfl bons rcmciras CSLcs bugres"

o rio Gunguiigj ou Gongogy con-c acilna do municfpio dc Pau Brasjl.Alcgasc quc Pcdr Calm0111 cm sua 
llLstdrja do Brasjj, RJ, LivrarjaJose OIyInpio Editora, 1959, vol. 11, alinfla quo as Patax hiabitavam cm

Mijias Gerais.

Obscivcsc Cohhjo foi (cita csta aIinnajv;1 Abaio dc UIfla 
ilUsU-aç5o de

(ndio5 ao rcdoj- dc uma fogucfr;i cSLá cscg-jto:

"(ndjos Bolocuclos Puns, PIlach
i c Macbali5 ou Gamclas Ilabi(avainCm 

Miiia Gcraj5, Erain dc aspecto rcpughlLc cm vista da dcfozmaçoes
(jUc l)raUcavamn; ía/Jam h'uic th1 grajtdc filmnhlia dos Tapujas 

Dcsejd10 de

"Em-am dc aspccto rcpugnJ1( Cm vista das dcfonnaç quc pmUcav'.
Toclayja MaxjjjdUajio Principo dc WkdNciiwi,j dcscrcv os 

Patax6s, cmsun Viage,n ao Brasjl bid. de Edgar SüssCkjI
id de Mcndo0 c Flvjo ppc
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de Figuciredo, 21 cd., SP, Cia. Editora Naciotial, 1958, da scguincc mancira (p.
214):

"Esscs sdvacns não téni ncithuina apar.ncia cxtraordinária, não são oem
pintados acm dcsfigurailos; alguns são baixos, a maloria d do cstaIura
mc., urn tanto delgados, dc caras largas c ossudas, c fciçocs grossciras".

A fotogra(ia c a obscrv.ção não dizcrn, pois, rcspcito aos Pataxós.
José M. Gama Mcichcr (India; RJ, 1964, p. 262) disc cm 1964:

'PATAXO (Ilahandi), intcgrados, pataxó. Rcduzido imtiincro vivc
atualrncntc no Pôsto Par;iguassu do SN, inunicipio dc liabuima, Esiado da
Bahia. Antcriomuicntc Pataxó Linimain suns aldcias na rcgião dc mains
cairo o icquitimthoitha, Muewi c Arassuaf, mnais Iardc a Iliargcmn dircita
do rio das Coutas, dcsdc o Postal ate rio do Pcixc, por urn lado, c o alto
Aimnada, pot oulro".

Nas Seh'as dos vales do Macan e (10 rio Doce, dc Frci Jacimito do
Palazzolo, 2. cd.,Comnpanhia Editora Nacional, p. 73., cmmconlramnos a scguintc
a (irma Liv a:

"Godofrcdo Fcrrcira cnuincra c cspccilica as divcrsas tribus localizadas
no vaic do Mucuri,
"Rccuando - cscrcvc dc - do litoral os Machalis, Os Nak-Naciks, os
Giporócks, Os Macunés, os Arajois, os Urucüs, os PojIchis, Criscid-
mas, os Ta-Monhccs, os Potcis, os Patachcis, dc... so (ixarain na cxtcnsa
faixa dc Iclia quo so cncuntrn situada no vaic do rio Mucuri, cstcmmdcmmdo-
-so ao NE c NO ate akançar o Jcquitiizho,m/,a, atd o Rio Doce c Su.cssi
Grandc" (Dcstaquci).

O rio Doce com-rc, conmo jã virnos, tins ton-as do Espirito Santo. 0
Jequitiithon/ma, nas do Iiapcbi c Bclmnonic, tcrritório baiano.

Os inunicipios do ILipcbi c Bclimioutc CSLiO situados urn pouco alcaixo do
do Pau Brasil.

Portanto, fold-Sc quo as Palaxcis, por estc autor, lmabitavaii a rcgião
próxuna ao municipio de Pau Brasil, rnuniclpio csto quo, allies do cimm:umcipar-
-so cm 1962, (Id cstadual 1.(81) pertcncia ao de Cainacã, quc, jr sua vc,
já pertcncia I Caumaviciras, vi/.inito do dc Bcljmiomitc.

Na vcrdadc, os Pataxcis vagucarain, rcpita-sc, pclo sul da Balija, ondc
Linimamn scu habitat.

Voitcinos a Maximniliano:

"Tantos as Patacliós como Os Maclmacaris vivcin nas Ilorcias da rcgiáo,
as margcns do Jucurucu. Os tiltimnos scrnprc sc mostraramn mais
inclinados a paz corn os brancc do quo os primnciros, quc SOrncnLc
chcgaramn a wa acórdo amnigãvcl havia trés anos" (op. ciL, p. 214).

0 Jucurucu corrc no cxtrcmno-sul da Bahia. Prosscguindo (op. cit., p.
215):

Vaguciarn pclas mains, c as sua hordas surgcrn, allcrmiadarncnlc, no
Alcobaca, no Prado, cmn Comcchaiiba, Trancoso, ctc. Chcg;uido a
qualqucr lugar, os moradores Ilics dão algo para corncr, Lrocamido coin
élcs muiudcias por cern c outros produtos da Inata, apcis o quc voltain us
brcnhas".

Clmcgando a rcgião de Corncchutiba, mnuniclpio do Prado, dissc dc:

"Al pcnnancci uns pOUCOS dias c iivc oportumndadc do visitar as choças
dos Patachcis fla maui, rccc*itcmcmiic abamdonadas; condLlzjram-sc ate Li
algumis lmidio dc Corncchatiba" (op. cit., p. 218).

Avançando cia dircçiio ao noric, continua o Principc dc Wicd-Ncuwicd
(op. cit., p. 220):

"Não foi pcqucmlo o cspanto dos Indios antc to (ICSLISa(la C tardia visits
dc ulna tropa carrcgada a éssc lugar solii.imio. Logo sc juntimr:un cm iônio
para convcrsar conosco, cnquiullo a nossa gonic acendia a fogucira numna
cabana isolada. Vivcm Clc dc suns planiaçCcs, da Isca no rio c no mar,
tirando da 11orcta cstOpa c ciimbira, quc vcndcm cmii Pcirto Scguro. Scodo
raras C cxrcrnanicnle caras, na Costa, a pcilvora c as halas fazcrn, cm
pane, has caçadas, use dos arcos c das flcchas, quo vCo buscar aos
Paiucl:ds nas florcias vizinlias, uocamido-os por facas".

ALcnlc-sc quc jã csialnos cm Porto Segicro, c os PaL'ixOs Sc cnconlramn
has f1oictas vizinjias.



Em Trancoso, aida no ln unicfpio dc Porto Scgtiro, do coijia (op. cii., p.225):

"Pot U-á.s dc Trancoso, 
as florcsias mais disiaffics sio ii:ibjLiI pclosPa!achós 0 

'Scnlior l'adrc' macjo, o vdflio c digno ;tccrdoic local,dissc-mc quc éSSCS aborigcncs aparccc:n muiths vôzcs Ha vila; VCrnsclnprc compictalnente nus, c, sc éic nia:iJ alnarl-ar urn lcnco cm 
(6mb

da cj ntura das inulJicrcs nunca dc jxarn dc an-ancjo iincdi;t(ajijcnic"

Mas acüna, cm I3CIznO,i(c diz o 11isLOjj ot (op. cii, p. 229):
"0 rio Grade c/c Ecinjonte no 

cntanio, dirigcsc logo urn pouco para osul. Os BOtocU(Iø vagllciani pclo alto Santa Cniz; mais perto do litoral,pordrn, o rio liic,s dcniarca Os lirn j tcs do (crritório vjvcnijo Patac/,ósc os Macliacalis na reguio siluada A Inargc(n SUI".

0 rio Grande dc CllflUfltC, pclo quc nan-a 
0 Vigdrjo Roberto dc I3ritoGramaciio (op. cii, p. 50), o Jcqujtjnho01n

Dizc os fazcnckjros qiic, no niapa Ii. I do livro dc Joio Ainrico Pcrct,Populaçao indfgc,.ia do Bri.sjl 
(Civilizaçao Brasjicjra EiJitora, 1975), osPa(axós cstiio lOcaJjz,-dos Ii;I COZIfluénCja this divjsas dos listatlos tic MinasGcrais, Esphjto Santo c Bahia, no circjno siil. Mas, ncsta mcslna obra, nosmapas a. 5 c 6 - mapas cnlogrijflcos - apamccni des Ha l3aliia, c nib nocxtrcrno.siil, na rcgiibo, pela Iocaiizaçao nas mapas, dc Pau Brash.

Em suas 
Mcrnórj his'órica. c poliilc da pro oincia da IJa/lia, a Ccl.

Igndcio Acciolj dc Ccrqucjra c Silva (Imprcnsa Oficial do EsLaclo, 1925, vol.11, pp. 448/449) rcporta.sc A scguii Iflforfliação dc Dom Luiz de Alincida
Portugal Soarcs Aiarçao Eça Mcllo Siiva Mascaj-cnl1 c Lcnca.slic, Marques
de Lavradio cm 29 dc janciro dc 1763, ao Rci dc Portugal D. JoAo, flc.sIcstCnnos:

"Sobrc os assaitOs dados pclos Pathchds a OIJvCnça c outros pontos daCapitania (IC Illicos, Cncontrcj us cscIarccincil(us quc Consta(n da carlaSCgUjIItc:

Info rinaçao do Marqucz dc Laradjo
Scnhor.

Foi V. Magcstadc scrvido ordcnar pcla Provjjo de 20 dcjn1io dc 1963
ao Govcrnador quc cntiio cxistia infonnassc sobrc o Icquci uncut0 junto
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(luc a V. Magcstadc fcz Iguiácjo dc Azcvcdo Pcixot, sargcu1inor da
Capitanja dc Ilinos.

Esia Provj0 dcpojs de passarcin ti-cs annos sc api-cscnta agora aoGovcio
Os aeon .jmcrnos do dj [o Gcntjo proccdcni scm duvjda do dcscu ido do
dito capi(ljo.mor c das Cainaras porquanto cia carLa junta pot copia da
Caunaj-a dos ]ilucos consta que o vigario daquclia inissibo jun10 corn
alguns lizcra fugir ao incflcjojado Getujo PatacI,d, apriSjornudo . jj1 oitocrcallcas c duas inullicres adultas dc quc se concluc quc 

as insu/ros doduo gcntios Inais proccdcin da incuria das Olmaras c pitãcs-rnOi-cs do
quc do podcr do dim gcnUo Patacluo.
Näo Dos parccc convci1jca quc ao SUppiicaritc 

Sc d3 a iiicuiijbcncja de
fazcr csias clitradas Contra o mcncionado gcntio pot cHtcfldCfl quc a
sua intcnçao lhc fazcr cativos aos quc apaniL-Lr na pelcja, 

scL-vjfldoscdelis	
pal-a o scrviço dc suas lavoura c outros dcsUnoscoin a iuilciiçibo tic rcparljr alguns pcios dcmajs 

Inoradores; pot isto agoraCStc Govcmo tciii acautclacjo c advcrUdo ao dim Capi(ornór c Cainam.(itiC 0 GcLjo quc sc apijsjonar viVcra nas nossas Aldcas pclo scotrabaflio livrcjnctc Rciuctic105 Lainlic in para inciluor ins[ruccibo aIfl fOflllaçiio quc abs 
di o corrcgcdor dcst.a coinarca coin a qual vibo

tiunbcin as copias das duas Cal-las quc agora scguii-ão para o Capitñornár
c as Carnaras, avisando quc vcnliibo buscar as annas c inuniçocs. I3aJiia
dc Jancjj-o 29, tic 1763. - 

Marqucz c/c La vradio"'. (Dcstaqucj).

0 distrito dc Olivcnça cstá situado no municlpjo tic IlIn5us, quc fica no
sul da I3aIiia, aciina do dc Pau Brash.

Pot tim, a Id baiauja a. 1.9 16, dc 9.8.26, dispos no scu art. 1 (I). Olicialdc 11.8.26, pp. 9.935/ti):

"Fjca a Govcro autorisado a rcscrvar 50 Icguas quadi-adas tic tcrras ciaflorcsL-i. gcracs c acatinguths, comprccndjdas abs lirnitcs findos pclodcci-cto do Podcr ExccuUvo, dc 9 dc Marco do CO1TCHLC ano dcStiuladasA coi
iscrvaçjjo das cssciicjas florta5 naturacs c a gozo dos 

indiosTupyicuuib c Pwac/a-js, ou ozttros a/i Iiabita,ij" (Dcstaqucj).
E o dccrcto dc 9.3. 1926, Iflcncjonado no artigo suso rcfcrido, CsLabCIc:

"0 Govcfliador do Estado da Baiuia, tcndo cm Vista as infonnaç
prcstadas pcia D jmctorja tic Tcrras c Minas, Coloniço c ImmigraçAo
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rcIaUvajncn I convcnJcçj Icmbrada pclo rcprcscntanlc flcsIc Estado
do Scrviço dc ProLccçio aos fndi dc scrcln tcscrvadas dc.sdc já, para
ultcrjor cntcndjmcnto cnrc o Govcmo do Estado c o Fcdcral, as tcrras
ondc Sc cncontrax cm maior ndzncro indios cm cslado sclvjcola a scrcni
dcstinaijos a po.stos c povoaçocs indigcnas, resolve suspender as
mcdiçocs de Lerras dcvolutas situadas nas zonas abaixo mcncionadas:
respeitadag as posses jd abe1ecidar.
I'. A ituada cntrc os rios Pardo c Cacliocira do Itabuna, Iimiiada a ocstc
pclo vazadouro ul[imamcntc abcito pclo rcfcrido rcprcscnlalitc, a partir
dc Colonia, no rio Cachocira dc Ilabuna, aLd o logar dcnoininad
Aboboxas, no rio Pardo, ., * kstc pclo ribcirão Agua Picta affluenic do
rio Cachocira dc Itabuna aid suas cabccciras c d'ahi a Angdiin, povoado
do rio Pardo;
2'. A situada nas cabccciias do R jbcirão do Ouro, afllucntc da Iliargcln
dixcjta do rio Gongugy.
31• A situada nas cabccciras c contra vcrtcntcs do rio Pci.xc, affluenic do
rio dc Comas.

Palacio do Govcmo do Estado da Babia, cm 9 de Marco de 1926.
(Assignados) - Francisco Marqucs dc Gócs Cairnon - Austricliano
llonorjo de Carvalho".

Finalmcntc, portanto, os Pataxós sc lixaram cm unia dctcrminada árca.
Area csLa quc foi rcconhccida pclo Govcmo do Estado da Bahia.

As rcscrvas dos Postos Ludigcnas Caramuru c Catarina Paraguassu
abrangiani as tcrzas dos Muni:Ipios dc ILabuna c Canaviciras, cntrc 

Os rios
Colônia c Pardo. 0 municipio dc Pau Brasil csiI situado cntrc cstcs dois rios.

Afuma-sc, para dcscaracicrjz& dctcrminados agnipainclitos indIgcnas,
quc são são cics, na vcjdadc, compostos dc Indios, mas dc cabockjs, prcto,
brancos c ati louros.

Darcy Ribeiro, cm Os indios e a civilizaçao, atrás rncncionado, pp.
2541255, cxplica:

1nd1gcna 6, no BrasH dc Iiojc, csscncialmcntc, aqucla parcela da
populaçao quc aprcscnt.a problcmas dc inadaptaçao a socicdade brasilcira,
cm suas divcrsas variantis, motivados pcla couscrvaçãO dc Costumes,
hãbitos ou mcras Jcaldadcs quc a vinculam a urna Lradiçao pr-co!oinbi..
ana. Ou, ainda inais amplamcn, fndjo c todo indjvjduo rccouhccido
como incmbro por uma comunjdadc dc origcrn prd-colombiana quc
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idcntjflca coino lanicajncntc divcrsa da nacjonal cd considcrada indIgcna
pcla popuaçao brasilcira corn quc csLi cm Contato.
Nao obstantc a iinprccisao c a subjctividadc dc quc podcrn scr acoitna-
das, cstas conccituaöcs prcscain-sc bern ao nosso propdsito prdtico dc
distinguir os fndios dos nio-Lndjos do Brasil, C SC apZica.rn corn propricda-
dc Is vidas condiçãcs c modalidados cm quc os prunciros sc coufiguram
após quatro scukjs dc conintos dircios c indirctos corn brancos c ncgros
dc distijitas cxtraçöcs &nicas.
Einrc os indios assijn dcfuiidos cStará incluida, por cxcrnplo, a pcqucna
Diria, rncnina quasc loura dc ollios claros, quc cnconU.unos numa aldcia
Urubu-Kaapor, Litha de urna India c dc urn branco quc por Ia andou,
Diria são fala scniio o dialcto Tupi daqucics Indios, ye o mundo como
qualqucr outra criança da sua aldcia c 6 por todos considcrada coino
incrnbro dii tribo, são obstanic a cxtravagãncia dc sua cot. lncluiria
igualincntc os lillios dc Luis Pr&o, urn mulato cscuro quc conhcccinos
tins aldelas Kadiw6u, casado coin urna India. AquCles rapazcs não apcnas
cram tidos pot Lodos como autCnticos Kadiw6u mas, tanib6rn, Unliani as
Incsrnas dHiculdadcs quc os deinais Kadiwu par cstabcicccr rctaçocs
corn brasjlcjros.
Ora, lanto Diiria como Os lilhos dc LuIs Próto scrialn Icnninantcrnciitc
cxcluldos de urna dcfiniçiio bascada cia crit6rios raciais. Na rcalidadc,
dsscs são cxcinplos iiidividuais c cxtrcinos, mas vein muito a propósilo,
porquc grupos intciros são lioje altamciitc incsticados coin brancos c
prCtos, scm dcixar, por isto, dc crcin Indios cia vista das dificuIdadc
que cncontram para sc situar tin csLiutut sócio-cconoipjc nacional, do
conccilo quc tin dc si próprios c do conscnso da popubção brasikira
coin quc c5tao Clii COnLito.

Os profcssorcs Manucla arnciro dii Cunlia, Click do Conjuiito dc
Antropologia do Instituto dc Filosofia c Cincias Sociais da Univcrsidadc
Estadual dc Cainpina.s - Unicamp, c Robcrto Cardoso de OIivcira, Diretor do
instituto dc Cincias 1-luinanas da Univcj-ididc dc Brasilia, cia pareccr sobrc
os crit6rios dc ideniidaiJc duiica, afiruiaraiii (Autos da AC 89.Ol.01353-3/13A,
p. 980):

"A idcntidadc 3tnica dc inn grupo indigena C, portanto, cxclusivaincntc
fuiição dii autoidciitifjcaçjo cdii identilicação pcla soeicdadc ciivolvciitc.
Sctorcs desc.a podcrão, assilu, let illtcrcssc cm dadas circui1stfrnciis, cia
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flcar cSsa idciuuLJ no:; gnip	 iiRligIias, c fOOflC já VilliOs aclina, ciinporja	 lcvar-sc cm coilla cstc fa(r. Uina pcs(lu	 iiiajs Ifl JitjJ)ç j 0ç .1c aprofuiidada, akin de iIiIparcjaI iii rcgiio, Pcnui(r; diri,nir tssas
düvjd,. Podcrá icr havjdo, dados os l)Rc011Ccj(os rcghinajs contra 

Os"cabocIo" ou os "bugrc.", (cflcläncja I octlliaco (lc.sSa lilelilj(l;u(lc Mas
cssa não desapareccu 1c Ha COiISCjI)cj;i do grupo ilidlgcna 11cm Ha dapOpUlaço rcgional.
Enflm, cabe i:lizcr quc todos os gru 

')S tnicos tern In ccan j ,,10 . (ICadoção ou dc CXcluso d j nclIVIduos. ('Ii,Liito i inclu.siio (IC Wil iiuIividuo
no gruJxj éUiico, csta dcpcndc dc sua accitaç.o jlo grupo, 

0 qucCVidclitcmcnic supöc su i disposiçijo cm scguir scus valort.s c traços
cul(ur.ijs Isto, coino j:i afinnanios acilna, 

IIo dilui a idcntidadccspcciflca do gno".

Os iiid jos - qwui1 a isto 'lao IIi düvkla - forain sciulo cxpulsos (In rcgiäoquc liahitavain. 0 prôpijo Scrviço (IC Proccçao aos tndios (SPI) concoj-n pamisto, arTcndado as suns icrma.s.
Vaic Jcrnbrar a cxplicaçjjo.Jc D;ircy Riliciro (op. cii., pp. 

19R/199):

"Na real i(ladc, apos quati o scu1os dc nina falaz protcç10 P°SCSS&ia, 
OsIndios haviain sido dCspoja(l Os (IC quasc (ôdas as Icrras quc tivcssc1,1qualqucr valor. Viviam ;'cotados flos Scrtöcs inais 

dm05 C nfl rncsinotiiihain dc dcfcndcr..sc a viva fórça, contra as olidas dc invasorcs quc
procuravain dcSpojIIos ada vcz quc SUnS (crraS colnccavazn a dcsperia
cobiça pot sc torn;trcin VI jVC1S a qualqucr tipo dc cxploraçiio ccollôinjca.
Muiio innis do quc as g;ralllias da ici, o dcsi:icrec 

economic0 quc
asscgura no indiu a po:.sc (Jo niclio cia quc vivc. A dc.ccohcria 

dequalqucr cicmcmo Susci tivcl dc cxploraçiio - urn scringal, 
ii2ifli j 05cssCricja Ilorcstajs ou rnnclnr apropri ulas pam certas cultuj-as, cquivalc

a condcnaço dos indios. qUC säo prcss jmla(jOS a desodI gJ)álas ou aclas
rnorrcin cJIacjI(Ios E não são ncccscjrjas dcscobcrtas ccoIlj
Cxccpc jonais pain quc o indios scjam cspolindc.
As Iai.cndas (IC cliação, pclo crcscj incnt() natural dos rcbaiihos, cxigcm
cainpos cada vcz inaiS cx cnsos, avalicaiido sObrc as tcrras dos (adios, 

iimeditLi quc ncjas csbar,in 0 incsir ocoric Has zonas dc cxploraçao
agricola c Cxtrativa"
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Adjai,tc ((1. 202):

"Dcpois dc cinqic,iLt anos dc csforças para garantfr a cada Lrjbo tuna
ncsga dc Icira, ainth'o poucos os Estados quc dcrain aos indlos LituIos
dc possc das tcrras cm quc vivcrn. E a gmandc maioria doles vazou 

0tcxto lcgal cm linguagcm tijo irnprccjsa quc dd margczn a 
discusOescada vcz quc urn fazcndcjj-0 ou politico local sc dccida a iançar mao dc

suas IclaçOcs politicas para apossarsc dc (crias dos indios"•

Os fa
zcndciros, na sua 'naiorja, proccijcmm coirn os primcjwsportugileses quc vicrain pant o Bmasil.

No Archlyo }listO-l0 - Terros da Baizia, 
dc Borgcs dc Ban-os, editadopcla linptcusa Oljcial daqucic Estado, cm 1933, vol. 1, p. 25, cncon-

5 ascguin(c floticia:

"A Carta Rcgia dc 12 dc Marco de 1691 
pmvidcncj0 sobrc as tcrras dosIjidios na fomma abajxo:

Ajitonjo Luiz Goncajves da Cainara Coulinho. Amigo. Eu, El Rcy '.'oscnvyo muito saudar.
PcJa S

ccrci-ja dc cstado vos mando cscj-cvcr hu'a carLa sobrc as pcssoasa qucin sc conccdcro scsmarjas this tcrras occultas dcssc Estado, se
fizcrao-sc sciiliores das AldOas quc sc achão no disti-icto das diL-js
scslnai-ias, adquirjli(jo mais tcrras daqudilas dc sua 

cOflcCSSo e ro,na,do005 
(ndios dos duos a1dca as terras quc 1he perrencc,n 

C l/is sãoFlcccssdrjos para cultura susfenjo de sua.s cazas e fain ,7
jas E ordeno aforma cm quc iaavcis dc rcrncdj CSLCS dao5 c os acautelar para o

futuro. EncoInincnd005 Inuyto quc façacs dar cxccução a dita CarLa.
Escritta cm LixbOa 12 dc Marco dc 1691". (DcStaqucj).

15(0 Ciii 1691!

4. TERRA INDLGENAS BENS DA ur'iIAo. DOMINJO PUBLICOPOSSE DOS INDIOS. 
INT ANSFERPJIIJI)ADE INALIENABILIDADEDEMARCAcAO REDLJcAO USUFRI.JTO As Lcrras indlgcnas pcloCódigo Civil, art. 66, mci50 

I, sio bcns public03 dc uso corn urn do povo, uso
quc pode scr gratu Ito ou rcuibuIdo (art. 68). Pcrlcilocm pois, a Lodos, pocicndo
set Utilizados p01 q ualquc,- pcssoa.

p

p
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"0 aprovc j (aziicnto dos ICCUiSOS hidricos, inclufdos os potcociaiscncigëLicos, a pcsquisa c a Iavz-a das riquczas inincrais cm Icrras
ilidtgcnas so podein ser cfc(ivados corn aulorizacao do Congre.soNacional, 

ouvidas as coillul Jad afciadas, flcando.Ules asscguracia
participaçao nos rcsultad da lavia, na fonna da Ici". (Dcstaqucj).

Quanto a Lransfcthncja da posse, a Couslituicao de 1946 cia cxprcssa.Dizia o art. 216:

"Scrá rcspcitada aos siiv(colas a posse this Lcrras ondc sc aclicot
pCflnajcIILcmcntc locaI j ados corn a cowlicdo dc ado a :ranfcrjrc,,1".(Dcstaquci).

Ccrto quc a lialIsfcf3icj3 podc set por hcrcdjLariedad Clato, 
caseContnirio a posse passaria para a Viuäo.

Analisando c.ssc disposiuvo, prcicciona Poutcs dc Miranda (op. cit., 
p.468):

Carvalho SanL (Cdtho Cn'il brasilcjro Iatcrprc:acjo 3. Cd., FrciusBastos, 1944, vol. 11, pp. 100 c 103) cplica quc os bcii do domfnjo püblicoperlcaccm ao Estado c dcvctii scr dcStiad ao uso public0.

Aliomar l3alcciro, cm voo quc pLofctju, no Mandado dc Scgtirança n.
16.433-DF (RTJ 49/294), fol Luativo:

"Scnjior Prcidcnic, Lcnho pam rmin quc as tcrras dos Indios 
sãopüblica".

Sim, as tcm iitdl1cnas são do doznhijo püblico c não do privado, inassão dc u.o co,nu,,I do poto 
(COdigo Civil, art. 66, inciso I) c silo doininjcajs(COdigo Civil, art. 66, inciso 111), conSlituindo patriinôpjo da Uiuão, pois dcsdc

a Consutujcao dc 1967 (art 
4, iuciso IV), cstão iflciu idas cOlic os huts daUniäo. Rcitcmimi cssa disposição a ConsLiLujção dc 1969 (art. 49, inciso 

XI)c a dc 1988 (art.20, iiiciso XI).

As tcrras dos indios sio, como sc v, bcns pühlicos 
pwriulo,jjajs daUnião. thtcgrain o scu patriiiiôo.

0 Suprcmo TIibull Fcdcraj criStaljzou cm sümula Süjuub 480 - a
seujn(c juri5pnldncja:

A possc dos silvlcolas 0 traasinjssjvcj iicrcdilarjajnciite c scguitdo arcgrajurjdjm do dircjto das coisas cntrc os mcrnbros 
do tuba, sc dc U-iboaj

uda sc lrata. A propricdadc colctiva ë rcspejtada c são se coiisidcra
Iransfcr,.ncja a subsiituiçao autouiátjca dos mcmbros da Coinujtidadc"

Este cra, ta1nbcm, o catendijitcitto dii Thczn jjjoj Cavajcajj (op. cit.,p. 304). "A Iiunsfcncja inter vivos, pori.Em, são 0 adinissjvcl.
A Uaião, igua1inciu, são podc alicuar - scja sob quc forina for 

(vcncl.i,pczmuta doaçao aid.) - 
as tcrras dos ijadios, ainda quc Obcdcccjtdo as

cxigéLtcj Icais para a vctida dc bcns püblic domjjucaj5 As nonnas quc
rcguhun a alicnaçao dos bcnis ptibljcos apcsar dii o I)atunoltio illdigcna scr uin
bcin puiblico, são llts podcrn set aplicadas 

C pot utna razão luuito SiJilpics:foi a pnipria Cocstitujjo quc destiiiou as tcmis ilidigcnas scu patriinôj
iio aposse PcnUaitcjiLc pclos Indios. A afctaçao 0 

COIIsLiLUCjoItal Logo, sO porcinenda podc scr dcsco,tstj uj Assim são pock a nonnailIfracottj tuciojiaj aitciar csLa dcstinaçao, coino, Ito cxclnplo citado por 1-Icly
Lopcs Mcircflcs: "(...)uIia praça ou oat cdiflcjo püblico são podc scr alicnado
cnquallto Liver cssa dctiiaaço, illas qualqucr dde5 lodcrj 5cr vendido, 

doadoou PCfluIUtado descic 0 molncato cia quc scja, pot iii, dcsafctado da dcstiziacão
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"Pcrtcnccm ao domlnjo do União, nos tcnnos dos arL. 42, IV, c 186 doConstituição Fcdcraj di 1967, as tcrras ocupadas pot . silvlcola.s".

0 domjjjo das Icrras ndigcnjs da União, mas a possc perlcncc,cxcl u ivamcLc, aos indios.
"As tcrra tradicjonalm,.0&c oclpadas pclos Indios", csLitui 0 § 2 do art.231 do ConsthtiJç1io dc 1988, "dcsLijin 5c a sua posse pcnnaflcntc"
Assiin, Lainbdzn rczav.un o art. 186 da Consiituiçao dc 1967 -

asscgurath aos siivlcola.s a psc perinancjjlc das Lcrras quc liabitalil (...)", 
Co 198 da dc 1969 - "As tcrras liabitadas pclos sj lvjcolas são inalicmjvcjs nostcnn quc a Id fcdcral dctirz pJiiat a des cabcudo a sua possc perinancjitc(...)."

Não scndo Os Iiidios ProprjcLjrj das terras quc ocupaiti, não podciitLransfcri_las, alicná-s. Nczn o douibtio, quc não Liin, ncan a possc. Ncin a
possc, ulna vcz quc a Coas(iujçao afctou tais tcrras I utilizaçao pclos Indios.So o indtgcaa podc utiizi.1. Tanto assini quc o 39 do art. 231 dispöc:
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Ccrto. As tcrras ind(gcnas, con-b, magisraJmcntc Cxplicou Victor Nuocs

Leaf, s5o o habitat dos rcrnaj1esccn(( (1.15 populaçocs indIgcnas do pals"(voto proferido no MS 16.443-DF, in: RTJ 49/295).
Logo, :Iäo 6 o proccsso (IC (lclnarcaço quc vai criar uma posseirnclnorjal urn habitat rc zancsccf Não. 0 proccsso dcmarcatór jo vai,Lio-solncntc, dclimjtar cssa itca, dat Os scus limites.
Näo podc, pot outro lado, cvidcntcmciitc, a Adrninisti-açao rcduzfr a 1rca

indigcna. Sc assiln fizcssc, cstaria inhlingindo a norma consUtucional
CSlabciccj(Ja ø § I do art. 231 - Sio tcrras tradicionalincntc ocupadas pclos
fodios as pot cics liabifadas cm carftcr pcnnancntc, as utilizadas pam as suns
alividadcs produtivas, as irnprcsc jjidjvcjs it prcscrvação dos tCCUIOS arnbicntajs
Ilcccssârios a scu bcmn-cstar c as ncccssfrjas a sua rcproduço hlsica c cultural,
scgundo scus usas, caslurncs c tradiçi3cs".

A rcduçiio, por conscgwn(c, 6 iIflpOSslvcl.
As tcrras indlgcnas, con-jo bcns ptblIcos, so inlprc5crjUvcjs impcnhord_

vcis c nib siijciias a usucapiibo c a qualqucr oncraçiio (v. § 4° do art. 231 da
Conslituiçiio - "As tcrras dc quc trata csc artigo sibo inalicndvcjs c indisponf_
vcis, c os dircitos sobrc clas imprcscri(ivcj")

0 usul'ruto das riquczas do solo, dos rios c dos lagos das ten-as ocupadas
pclos lndjos a des cabc cxcl,jt'a,,, Portanto, 6, igualincntc, impcnhor,ivcj
nib sujcito a qualqucr onus. Alciitc-sc quc o § 6 do art. 23! dispoc quc sibo
flubs C cxtinlos, nibo produziodo cfcitos jurhlcos, as atos quo tenhiani pot
ohjcto a cxplOraciho das Iiquczns miaturais do solo, dos rios c dos lagos das
(en-as iimd(gcnas,

Trata-sc - cxplica Tupinaiiibj Miguel Castro do Nascimncnto, in A ordentsocial c a nova consthuiçao Aidc Editora, 1991, p. 194 -, "a toda cv jdiicIa,
tic urn usufi-uto csjJccjIlcjjno Não sc ColbsLitui, ou consl.ituiu, pot convcnçibo
volunfárja; fonnou-sc opc legis c tern rclaçibo U5t:frutu j r mnantida pcla própriaConslhtuiçiio. 0 coutciido do uso c dafruiçao 6 plcno. Nibo 6, corno no do
Código Civil, u.sufnito tcrnponhrio ou vitalicio; caractcrizsc pot set perpdtuo
facc a prdpria IUI(UrCza, considtada tccilicamcn(c con-jo usufru(ujrjn a
colnunjdadc indigcna. E usufruto quc limo Sc cxl ¶nguc. E, pot tim, comisiderada
a C0WUIIJCL-tdc indigena, nibo 6 admuissivcl o co-usufruto".

5. TERRAS RESERVADAS E TERRAS DO DOMfNJO INDIGENA.Na0 Sc 
ticvc comifundr, pot tim, drca rcscrvada c tcri-a dc domInio das

colnulblilatics indigcnas corn ten-as ocupathis pebos sIIv(colas. Estas silo fruto
da posse i'ncmn(,rial, As rcscrvatfas são tcrras CSIaI)ciccidas pcla União,

••••••••••••••••••s•••••

originárja c IraspassLdo para a ca(cgoria dc hcni doiniiikal, islo é do
palrimônjo disponIvcl da Adiiiinistraçao (op. cit., p. 433).

Corn accrto, ao votar no Mandado dc Scgurança n. 16.443-D p (RTJ49f295), dlssc o Ministro Vi.tor Nunes Lcal:

'Parccc, pois, quc o siinpks fato dc Pcrtcnccra:ii 1 Uiiiño as lcrras
ocupadas pcl indios nio as sujcitam ifflcgrahnentc .10 rcgunc lcgal (IC
vcnda dos bciis piiblico, ddo o scu caritcr de inaIicnahiIidad".

E, assizn, concluju o scu volo ( p. 296):

A rcssalva do ilicu voto 6 no scn( jdo (IC no ficarc,n sscs bcns pib1icos
- as tcn-as ocupadas pdos fndiOs -. bciii conlo scus fnitos, sujcios fi
incsma (hscpIin:i jurfdica dos dcinais boos pübllcos. Coin csta rcssalva,
acompalilio o ciiiincnic Rclator".

Sc nos fiidios i! asscgurida a possc pcnnancfl(c - scm Iijnitc Lc:nporal -
this tcr-ras quc OCUp.1ln - POSS: no sciltido não civiljs(a -, tcrras cssas da Uniio,
nio hi como perd(.Ia para t'rcciros, ainda quc cscjaln cstcs dc boa fd. 0 §
6 do art. 231 (Ia ConsUtuicio cstaLuj:

'Sio nulos c cx[inos, não produzintlo cfcitos jurfdicos, as abs quc
(cuharn por objeto a ocllpaçilo, o dornftiio c a possc das len-as a quc sc
rcfcrc csic arngu (...)".

A transcruçiio no Rcgistro dc lrnóvcis nio cxpungc Os vicios. Não thvajidadc ao ato.

Vale a pcna chainar a acnçio paIn o fito dc quc a dcrnarcaço no dd
Hem (ira ditch0, npcnas (orna cvidciiic quais os !iinitcs das ten-as ind(gcnas.

Estbciccc o art. 25 da Ici 6.001, dc 19 do dczcinbro dc 1973 (Estatuto
do fdjo):

O rcconhccimc	 do dircito dos fiidios c grupos tribais a
pcnnancn(c this tcrras for des liabhindas, nos lcnnos do arigo 198, da
Couistituiçio Federal, indepcndcrd de siui dcinarcaçjo (...)".
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d) A ossc dos idios, cm facc da	 j ii' 601, dc 1850, näo csU sujcjt
a 

Icgitiinaç0 porquc näo havida dc ocupaçiio
c) 0 Si5tcina dc posse - (cu-ia rcaIi, ocIlpa(Ja - YCIO, pOstcj.a set impost0 ao 1djo, lna umão o bcncLiclou, cm ta/jo da diflcuJ(jadc dc

sc(c c coimtd vcsUgios da ocupajo0 0 c
ooccito dc posse civil nao podc set aplicado aos lndlo5. A possedcic5 d i

rncrnorjaj dcio dc unla visio SOcioIógi Ca c antropo1ogjg)
Pam ldcn[jficasc Ulna Possc indigcna m prcciso Obscr

yar sc Ia, ainda,na al-ca, palpjla,i(c flh1UflCja indigcuga dcmonsü-agjva d quc ha não mnuitosalms, os ind jos all tiitham o scu habitag - 
ttadjcjommal g i g c,itc a Ocupavamn -, c qucdali brain expulsos a força ou não.

h)
As (ciras radicjouialjgicigtc ocupamias pclos indios dcstinan 

Sc a Sua
posse pcnflajIciiIc (CF, art. 231, § 2).

I) As tell-as iJId(geiaas são bcims Pilblicos, mas mmão dc uso COlflUg dopovo, c sim doni üdcaj5, pals csgjjo inclujdas cO gg O bcjis da Uiijo (CE, art. 20,incj 0 XI).

j) A posse das (crras indicjias pertcuicc 
cxcIuSjvalflCIi[C abs Indios (CF,art. 231, § 2).

1) Não sendo os indjos P
foPricti-i this lcrras, não podcggg aljcnjlas

in) Desijujando a Cogisij110 as tcrms iiuJigcnas ul posse pcflflaflcujtcpclos indios, csj a Umja 
ivajgmIcutc ilnpcijida dc aIjcmIjjjas tcduzjr 

areas,
ainda quc obcdCccuud0 as cxigéu g

cjas legais para a alicnaçao dc bcns domniiij.
cais. Tamnbdmu cm razäo dcsa dcstimuaçao COliStj(UcjOgiaI aos mud

jos não a
concedido 0 

dircjto dc tru1sfcrjr a posse quc dc(ém salvo hcrcdjgarncnii) S iflCtJj1(c cincaida constjgucjO,Iaj são admnissiveis a alicuiaçao dasten-as mdigc gmas C a IsansfcrÔlIcja jilter vivos da posseo) Send0 aos Lndios asscgura	 a possc PCrIIIaflCIItC das tCn-aj qucOcupamn , flu0 
liul comilo perdla pam tdrcciro5, ainda quc estcjajn Cscs dc boafu (CE, arL 231, § 6").

p)
A dcrnarcão flãO dá ncjjg tira dircito, uipcnas 

cvidcigcja Os liinj tcj das
(erg-as iiudlgcuias

q) As tcrras iumdIgcnas, COIIIO bc g is ptibijcos	 irnprcscrjtjvcjsi1fl l)cnhIor ycis c näo Stijciias a usucapião ou a qualijucr oncração (CE, art. 231,* 4").
r) 0 usufrugo thus riqtzczas 

do o1o, d rios c dos Lagos das ten-asocu1)atL-.s pc1oj hidjos a des cabc
s) Aicas rcsc1vadas aos jjidj são tcj-ras estabCjCdidaS pela Umuião,ilmdcpc/jdCn/c,,,c,,ie dc tCrCi sido pot des ocupadas

..• .•.•••..•...•.•............... ........•......
fldcpcndicmcn dc tcg-ci sido, ou näO, ocilpadas pclos 

(flO5. No cso
suj	

assjrn as gras csbc1ccjdas na Consg,j0 para a posse i)cinoriaI- As Lcrras dc dornthj0 
indlgcna säo as adquiid pclo indjo ou pclos gruposLribj. São tcrras parliculaics

EscIarc	 João Pac1g	 dc Ol jvcfra Fill10 (7err id%c,. u,,,aaPa/iaço pre1jj1. dc .cu
 recoi,!, I'IcUo oficia! c c/c oj,(r dstiiça

3obreposr in; Tcri-as iiidlgcnas (CEDI/MU Nacjonaj flovcjnbro de 1987,p.9):

Podcse distthgujr Us lipos dc tcrras indlgcnas
	

pot suasfina1idad c naturc• a) as drca	 poe PCr/flQ/IC,U dos Indjos quccons(ji1	
Scu Iiabj( c cuja Cficácja legaj iildcpcndc IICIUSjVC dc atodcmaj.catddo. b) as areas rcscrwJdas pelo Estado para Os ilidios, podcndoCOz1sliLuirc cm rcsczvas c parquc (lérn dc ouu uIIida(l näo

awalizadas COmb o tcrritg-j0 fctkraj lli(lI,Cflj). c) a 
terras do,,,j,iiai

rcccbj(jas pclos indios 
cm VitLUdC dc açöcs do dli-cjto civiJ, coim adoaçao C0lnpg- C VCi1(l, UU pcnigi

Sobg-e tcrras rescivadas,	 Cacg10 Lmgra	 Ncio, in flrc,
anotaç	

d OlLtitujçao sobre o dire ito 
indq,e,za RT 648/47 qIIc:

Todavja	
d o fato dc tcrc sido as naçöcs indigcnasdc1oca	 pam rescn	 beau algdosc algumuas	 COji)cjdcIg(cjflcgitc, cm zonas dc Scguraji nac jonaj o quC as subjctc Scm graijdperquj

rjç a rcmnoçao C0JflpuJ,j1j diaiitc do próprjo 
coliccito dasesuralica 

quc, na major pa-tc das vczcs, não sc coadumla coin o conceitode sobrcvjyéiicja dcstos povos".

6. CONCLsQ a) A Indios, dcsdco Alv Rjo dc 1 dc ahg-jj 
dc1680, fol rccos mccjd a comidiçao dc 

p flrjos c naturals scjd g or 5 das n-asdo Brasil. 0 fundamcnto do djrcjt dde5 ñs terras cst bascado no indigen0:0quc no d dircito adquirjdo c sinj congér.jto
b) Apcar dcsc rcconJccjj11t0 Os 1ndi fog-am, lclmta mucntc, scud0cxpub dc suas tcrras, a pricfpjo pot om 5,j()

 da Cor Poit Liguesa c dCj)0j5corn o bcncplácjto mnuitas vczcs, do Scz-vjço mic 
Prutcçao aos Iigdios

', c) As tcna d iiidio5 comuquid pot gucrra justa for.jg ComtsjdcradasdcvoIu
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I) Tcrras dc doinfijo das colnLjl1jtI.ld	 iiia/gcn	 io IcITas P:Irlkularc.s,adqujrjdas pelo 
IIldio oil pclos ,:fltpo.s [nhais.

u) Tcrras oci,j	 Ilos iIv1cot so as dcrjvatjas da psc ilucHiorial
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Terras tradicionalmente ocupadas pelos indios*

José Afonso da Silva
Professor Titular da Faculdade de Direito da

Universidade de São Paulo

1. DIRE1TOS SOBRE AS TERRAS INDIGENAS. A questão da terra se
transformara no ponto central dos direitos constitucionais dos Indios, pois, pam
eles, cia tern urn valor 4 soorevivência fIsica e cultural. Não se arnparara seus
direitos se não se ihes asscgurar a posse permanente e a riqueza das terras por
eles tradicionalinente ocupadas. Pois, a disputa dessas terras e de sua riqueza,
como lembra Manuela Carneiro cia Cunha, constitui o nücleo da questão
indigena hoje no Brasil'. Por isso mesmo, foi urn dos temas mais difIceis e
controvertidos na elaboração da Constituição de 1988, que buscou cercar de
todas as garantias esse direito fundamental dos Indios. Da Constituicão se

* 0 presente texto constitui uma sintese do capItulo sobre indios que integra 0 flOSSO Cuiso
de Direito Constitucjonal Positivo", 8a. ed., São Paulo, Maiheiros Editores, 1992.

- Cf. Manuela Cameiro da Cunha, Os Direitos do Indlo, Ensalos e Documentos, São Paulo,
Brasiliense, pp 22 e ss., 1987.
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extrai que, sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos mndios, incidem os
direito de propriedade e os direitos de usufruro, sujeitos a delimitaçoes e
vinculos que decorrem de suas normas.

Declara-se, can priineiro lugar, que essas terras são bens da Uniao (art.
20, Xl). A outorga constitucional dessas terras ao dommnio da União visa
precisamente preservá-Ias e manter o vmnculo que se acha embutido na norma,
quando fala que são bens da União as terras tradicionaimente ocupadas pelos
indios, ou seja, cria-se at uma propriedade vinculada ou propriedade
reservada corn o fun de garantir os direitos dos Indios sobre cia. Por isso são
terras inalienáveis e indispon(veis e, os direitos sobre cia, inprescritIveis.

São terms da União vinculadas ao cumprimento dos direitos indIgenas
sobre elas, reconhecidos pela Constituiçao como dire itos origindrios (art. 231),
que, assiin, consagra uma reiação jurIdica fundada no instituto do indigenaro,
como fonte priinária e congénita da posse territorial, consubstanciada no art.
231, § 2, quando estatui que as terras tradicional,nente ocupadaspelos Indios
destinam-se a sua posse perinanente, cabendo-lhes o usufruto exciusivo this
riquezas do solo, dos rios c dos lagos nelas exisrentes. Disto tambm é que
deriva o princIpio do irre,novibilidade dos indios de suas terras, previsto no
§ 5Q do art. 231, so admitida a remocão ad referendo do Congresso Naéional
e apenas no caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua populaçao,
ou no interesse cia soberania do Pals, apOs deiiberação do Congresso Nacional,
garantido, em qualquer hipotese, o retomo imediato logo que cesse o risco.
Dali igualmente provêm as limitaçoes a respeito de mineração nessas terms e
a invalidade de atos contrarios a efetividade dos direitos indIgenas sobre elas.

De fato, consoante dispoc o art. 231, § 6, são nulos e extintos, não
produzindo efeitos juridicos, os atos que tenhain por objeto a ocupaçao, o
dom(nio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploraçoo das
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado
relevante interesse ptlblico do União, segundo o que dispuser lei complernen-
tar, não gerando a nulidade e a extinçao direito a indenizaçao ou a acoes
contra a União, salvo, no forina do lei, quanto as benfeitorias derivadas da
ocupaçJo de boa fe. A exceção final, quanto as benfeitorias, não autoriza
açäes e pedido de indenizaçao contra os Indios, pois não são acionáveis, mas
apenas contra a União a que cabe veiar e impedir a prática de atos atentatórios
aos direitos dos Indios sobre as terras por eles ocupadas, que são bens deia.

2. TERRAS TRADICIONAJS OCUPADAS PELOS INDIOS. São
bens da União as terras tradjcjonal,nente ocupadas pelos Indios (art. 20, Xl).
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São reconhecidos aos Indios os direitos originarios sobre as terras que
tradicionalmente ocupam (art. 231). As terras tradicional,ne,e ocupadaspelos
mndios destinam-se a sua posse permanente... (art. 231, § 1). Essa
reiteração constitucional requer conceituação que detina as terras tradicional
mente ocupadas pelos Indios.

A base do conceito acha-se no art. 231, § 1, fundado em quatro
condiçoes, todas necessárias e nenhuma suficiente sozinha, a saber: 1') serem
por eles habitadas em caráter perinanerwe; 21) serem por eles utilizad para
suas atividades pro dativas-, 3') serem imprescind(vejs a preservaçao dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar, 41) serem necessdrias a sua
repro duçao fisica e cultural, tudo segundo seas usos, costumes e tradiçoes, de
sorte que não se vai tentar definir o que é habitaçao permanente, modo de
utilização, atividide produtiva, on qualquer das condiçöes ou termos que as
compöem, segundo a visão civilizada, a visão do modo de produçao capitalista
ou socialista, a visão do bem-estar do nosso gosto, mas segundo o modo de
ser deles, da culiura deles.

Terras tradicionalmente ocupadas não revela al nina relação temporal.
Se recorrermos ao Alvará de 1 de abril de 1680 que reconhecia aos Indios as
terras onde esto ta! qua! as tens que ocupavam no sertão, veremos que a
expressão ocupadas tradicionalmente não significa ocupação imemorial. Não
quer dizer, pois, terras imemorialmente ocupadas, ou seja: terras que eles
estariain ocupando desde ëpocas remotas que já se perderam na memória e,
assim, somente estas seriam as terras deics. Não se trata, absolutamente, de
posse ou prescriçao imeinorial, como se a ocupação indIgena nesta se
legitimasse, e dela se oiiginassem seus direitos sobre as terras, como uma
forma de usucapião i,ne,norial, do qual é que emanariam os direitos dos indios
sobre as terras por eles ocupadas, porque isso, além do mais, é incompativel
corn o reconhecimento constitucional dos direitos originários sobre elas.

Nein tradicional,nente nem posse perinanente são empregados em função
de usucapiao irnemorial em favor dos indios, como eventual tItulo substantivo
que prevaleça sobre tItulos anteriores. Prirneiro, porque nao ha titulos
anteriores a seus direitos originários. Segundo, porque usucapião 6 modo de
aquisiçao da propriedade e esta não se iniputa aos indios, mas a Uthão a outro
Eltulo. Terceiro, porque os direitos dos mndios sobre suas terras assentam em
outra fonte: o indigenato (infra).

0 tradjcional,nente refere-se não a urna circunstância temporal, mas ao
modo tradicional de os indios ocuparem e utilizarem as terras e ao modo
tradicional de produçao, enfim, ao modo tradicional de como eles se
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relacionam corn a terra, já que ha cornunidades mais estáveis, outras menos
estáveis, e as que tern espaços mais amplos em que se deslocarn etc. Daf
dizer-se que tudo se realiza segundo seus usos, costumes e tradiçöes.

3. 0 INDIGENATO. Os dispositivos constitucionais sobre a relacao dos
Indios corn suas tenas e o reconheciinento de seus direitos originários sobre
elas nada mais fizerani do que consagrar e consolidar o indigenato, veiha e
tradicional instituiçao jurIdica luso-brasileira que deita suas ralzes já nos
primeiros tempos da Colônia, quando o Alvará de 12 de abril de 1680,
confirmado pela Lei de 6 de junho de 1755, firmara o princIpio de que, nas
terras outorgadas a particulares, seria sempre reservado o direito dos Indios,
primários e naturais senhores delas. Vindo a lei 601/1850, os grileiros de
sempre, ocupando terras indigenas, pretendiarn destes a exibição de registro de
suas posses. João Mendes Junior, nurn texto que bern reflete o sentiinento de
autênticojurista que era, rebateu a pretensAo nos termos seguintes: "Desde que
os Indios já estavarn aldeados corn cultura e morada habitual, essas terras por
eles ocupadas, sejá não fossem deles, tambm não poderiam ser de posteriores
posseiros, visto que estariam devolutas; em qualquer hipótese, suas tenas the
pertenciam em virtude do direito a reserva, fundado no Alvará de 1 de abril
de 1680, que não foi revogado, direito esse que jamais poderã ser confundido
corn urna posse sujeita a legitirnaçAo e registro"2.

E que conforme ele mostra, indigenato não se confunde com a ocupaçao,
corn a mera posse. 0 indigenato é a fonte primária e congênita da posse
territorial; é urn direito congênito, enquanto a ocupação 6 titulo adquirido. 0
indigenato 6 legitirno por si, "não é urn fato dependente de legithnaçao, ao
passo que a ocupacão, como fato posterior, depende de requisitos que a
legitiinem". "0 indigenato, prirnariamente estabelecido, tern a sedum positio,
que constitui o fundarnento da posse, segundo o conhecido texto do juriscon-
sulto Paulo (Dig. titul. de acq ye!. a,nittr. possess., L.1), a que se refere
Savigny, Molitor, Mainz e outros romanistas; mas o indigenato, além desse ius
possessionis, tern o ius possidendi, quejá the é reconhecido e preliminarmente
legitirnado, desde o Alvará de 1 de abril de 1680, como direito
congEniro". So a posse por ocupacão está sujeita a legitimaçao, porque, "corno

2 - Cf. "Os indIgenas do Brasil, seus Direitos Indjviduais e Politico?, São Paulo, Typ. Hennies
Irmäos, 1912, p. 57; nosso Auto-Aplicabilidade do artigo 198 da Constituiçao Federal", RTJE
25/3- 13.
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tItulo de aquisiçao, so pode ter por objeto as coisas que nunca tiverarn dono,
ou que forain abandonadas por seu antigo dono. A ocupação ë uma
apprehensio rei nullis ou rei derelictae ...; ora, as terras de Indios, congenita-
nente apropriadas, não podem ser consideradas nem como res nullius, nem
como res derelictae; por outra, não se concebe que os Indios tivessem
adquirido, por simples ocupaçao, aquilo que the é congenito e primdrio", de
sorte que, em face do Direito Constitucional indigenista, relativamente aos
indios corn habitação pemianente, não ha uma simples posse, mas urn
reconhecido direito originario e preliniinarrnente reservado a eles3.

Acrescenta ainda João Mendes Jilnior que "as terras do indigenato, sendo
terras congenitainente possuidas, não são devolutas, isto é, são originariamente
reservadas, na forma do Alvará de l de abril de 1680 e por deducao da
própria Lei de 1850 e do art. 24, § P, do Dccreto de 1854".

Essas consideracoes, so por si, mostram que a relacão entre o indIgena
e suas terras não se rege pelas normas do Direito Civil. Sua posse extrapola
da Orbita puramente privada, porque não e nunca foi urna simples ocupação
da terra para explora-la, mas base de seu habitat, no sentido ecológico de i
interacão do conjunto de elernentos naturais e culturais que pmpiciam o
desenvolvimento equilibrado da vida humana. Esse tipo de relacao nAo pode
encontrar agasaiho nas limitacoes individualistas do direito privado, dal a
importancia do texto consthucional em exame, porque nele se consagra a idéia
de permanência, essencial a relaçao do indio corn as terras que habita5.

4. POSSE PERMANENTE. As consideracocs acima nos conduz ao
problema da posse permanente das terras habitadas pelos Indios. A Constitui-
çãø tern duas cláusulas sobre isso, referindo-se a terras habitadas permanente-
inente pelos Indios e terras que se destinam a sua posse permanente (art. 231,
§ 1 e 2).

A posse das terras ocupadas Iradicionalmente pelos indios não é siniples
posse regulada pelo direito civil; não é a posse como simples poder de fato
sobre a coisa, pam sua guarda e uso, corn ou sern ãnimo de tê-la como
própria. E, em substãncia, aquela possessio ab origine que, no inIcio, para os
romanos, estava na consciência do amigo povo, e era não a relaçao material

3 - Idem pp. 58 e 59; idem,•p.5.
4 - Idem, p. 62.
5 - Nossa ob. cit., RTJE 25/5 e 6.
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• de homem corn a coisa, mas urn poder, urn senhorio 6. Por isso 6 que João
Mendes Junior lembrou que a relaçao do indigena corn suas terras não era
apenas urn ius possessionis, mas também urn ius possidendi, porque ela rev ela
tarnbëm o direito que tern seus titulares de possuir a coisa, corn o caráter de
relaçao jurIdica legItima e utilizacão irnediata. Podemos dizer que 6 uma posse
cotno habitat no sentido visto antes.

Essa idéia está consagrada na Constituicao, quando considera as terras
habitadas, segundo os usos, costumes e tradiçoes dos mndios. DaI a idéia

I essencial de permanéncia, explicitada pela norma constitucional.
Quando a Constituição declara que as terras tradicionalniente ocupadas

pelos Indios se destinam a sua posse per,nanente, isso não significa urn
pressuposto do passado como ocupação efetiva, mas, especialmente, unia
garantia para o futuro, no sentido de que essas terras inalienáveis e indisponI-
veis são destinadas, para sempre, ao seu habitat. Se se destinain (destinar
significa apontar para o futuro) a posse pennanente 6 porque urn direito sobre
elas preexiste a posse mesma, e 6 o direito originário já mencionado.

0 reconhecimento do direito dos mndios ou comunidades indIgenas a
posse permanente das terras por eles ocupadas, nos termos do art. 231, § 2,
independe de sua demarcaçao, e cabe ser assegurada pelo órgão federal
competente, atendendo a situação atual e ao consenso histórico.

6 - Cf. Roberto de Ruggiero, Jnsrituiçöes de Direito Civil, São Paulo, v. 2/494, Saraiva, trad. de
Aty dos Santos, 1971.
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CapItulo V

DOS JNDIOS

J. Pundwne,,j corisIi1ucjaã dos dire (as indIgenas -2. OrganLaçjo social
dos (ndiot. coinwiidadg, elyije . naçdo -3. Dfrtjjo,s sobj-e as leryas thd(penos.
-4. Ten-at lradick,w1n3ej ocup.idas pilot bdiw -5. 0 L'digenalo —6.
Fassi pennwenl, —7. LJsdnd, ixclwim —8. Mineraçio em lerras indfge.
n -9. Dvnarcacao dat len-aS indfenas - ia Dilesa dos direils e inleres-ses do, uidiw.

1. Fundamentos constitucionals dos direlfts lndIgenas

A Constituicao de 1988 revela urn grande esforço da Constituinte no
sentido de preordenr urn sistema de normas ue pudesse efetivamente
protegeos direjtos e interesses dos (ndios. E o conseguiu num limite bern
razoveI. NAo alcar)cqu, porm urn n(vel de proteçAo inteirarnente satisfa-
torio. Teria sido assim, se houvera adotado o texto do Anteprojeto da Co-
missAo Afonso Arinos, reconhecidamente mais equilibrado e mais justo.

inegvel, contudo, que ela deu urn Iargo passo a frente na questao
indlgena, corn vrios dipojtjvos referentes aos mndios,' nos quais dispOe
sobr a propriedade da.s terras ocupadas pelos Indies, a cornpetëncja da
Unio para legislar .sobre populaç ind(genas, autorizacao congressual
para n)ineraçao em terras ind(gena_s, reIaçes das comunidades indIgenas
corn suas terras, preservaçAo de suas linguas, usos, costumes e tradicoes.
Os arts. 231 e 232 é que estabelecem as bases dos direitos dos Indios.

2. Organljacjo social dos Indlos: conzunldade, etnla e naçio

0 art. 231 reconhece a organizaço social, costumes, lfnguas, crenças e
tradiçes dos mndios, corn o que reconhece a existência de minorias nacio-
nais e in.stituj norrn de proteçAo de sua singularjdade dtnica, especial-
mente de suas llnguas, costumes e usos. A prop6sito, a Constituiçao (ala em
populaç& ind(genos (art. 22, XIV) e comunidad indIgenas ou dos (nd/os
(art. 232), certamen como conunj&zds culturais, que se revelam na

l.CLarts.2O,XJ,22N4gXW1yy
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comunjdade defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo.Ihe o di-reito a vida, de preferêncja rnediante prograrnas executados no recesso dolar, garantjnd>se, ainda, o bcnefIcfo de urn saMrio m(nimo mensal ao idoso
que comprove nAo possuir rneios de prover a prdpria manutençao ou de të-
Ia provjda por famflia, conforme dispuser a Iei (art. 203, V).e, aos maiores
de sessenta e cinco anos, independente de condiçio social, garantida agrawidade dos transportes urbanos.

..	 1-
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identjdade tnica, nAo p ropriamente como comunjdade de origem que se
vincula ao conceito de raça natural, fundado no fator biologico, hoje supe-
rado, dada a "impossjbjljdade prática de achar urn critdrio que defina apureza da raça".' Nem ë comunjdade nacional que nAo d redutivel a fatores
particulares ou parciais, porque se iritegra de todos, enquanto realizaçAo do
princIpio do Estado nacional, traduzindo, no nosso caso, a unidade comuni-
tria dos brasileiros que envolve a todos.

A Constituiçao recusou o emprego da expressio naçOes indigenas, ba.
seada na (alsa premissa e no preconceito de que na^o singulariza b ele.
rnento humano do Estado ou se confunde corn o próprio Estado, idia ha
muito superada, quer porque se veriflcou que existem Estados multinacio.nais ou multiétnjcos, que dá na mesma, quer porque existe Estado sem
naco (o Vaticano) e at porque pode existir naç.ao sem Estado corno os
judeus ate a fundaçAo do Estado de Israd, e, ao contrario, a nacAo pode
estar dividida em vrios Estados.3 E verdade que hoje tudo isso é muito
discutivel. Assim, p. cx., como nota Zippelius, "os su(ços alemies e os pro-
prios alemAes não se consideram uma naçAo, apesar de uma origem, uma
lingua e urna cultura comuns".4 For quê? Porque, para alem desses fatores,hA outro mais forte que é o sentimento de pertinncia nacional que solidi-
fica utha comunidade de destino politico. For isso, é que os SU(ços de
origem alemA, como os de origern italiana e francesa, go de nacionaljdadesulça pelo sentirnento de pertinêncja a comunjdade nacional da Sulça, sempreju( do sennmento de pertinêncja a urna especffica cornunidade cultu-ral (alernj, italiana e francesa). For tudo isso, tambëm ë que flcou inteira-
mente superado o incorreto conceito de Estado como naçAo politicamenteorganizada.

Se tomarmos o conceito de naçdo de Mancini, que se assemeiha a
todos os demais, por certo que poderA ser aplicado As cornunidades indlge-
nas, em face do art. 231 da Constituiç.o. Naçao, para ele, "é a reuniAo em
sociedade de homen,s ("seres humanos", quer ele dizer), na qual a unidade
de territOrlo, de origem, de costumes, de lingua e a comunhAo de vida
criararn a con.scjêncja social".' For outro lado, se se reconhece que a linguacomum urn fator particularmente significatjvo para a constituiço da
nacao, 7 então se pode (ajar em naçOes ind(genas, na medida em que a
comunidade linguistica as identitica. Mas, nesse sentido, o conceito de na-ç.o se confunde corn o conceito de etnia, corno esta vein sendo deflnida

2. Cl. Reinhold Zippelius, Tria General de(Eslailo, M&ico, UNAM, trad. de Hector Fix-Fierro, 1985, pp. 78 e 79; tambCm Hermmnn Hcller, Teorla dcl Eslado, 4' ed., Mxico, Fondode Cuitura Econ6rnjc, 1961, pp. 164 e as. c 174 e as.
3. CL Wilhelm Sauer, uiksdla JwIdica p Social, Madri, Ed. Labor, trad. de Luis LegazLacambn, 1933, p. 186
4.Ob. cii., p.80.
5.Idem, ibidcm.

-	 6. CL in Darcy Azambuja, Teoria Ceral do Eslado, 4' ed., Porto Alegre, Ed. Clobo, 1963,p. 27, ressalvin.ae Os parzgce cxplicitivos nossos.
7. CL Reinhold ?inn.l;,,. .,. .;, ,.
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atualinente, ou seja "etnia urna entidade caracterizada por uma mesma
lIngua, uzn mesma tradiçao cultural e histOrica, ocupando urn dado ten-i-
tOrio, tendo uma mesma religiAo e, sobretudo, a conscincia de pertencer aessa comunidade".' claro que urn novo conc•eito de nacAo começa a sur-
gir, diferente do conceito de etnia, e, como UI, não teria aplicaço As comu-
nidades ind(genas, porque se confunde corn o controle do apareiho do Esta-do. Diz.se, entAo, que a naçAo supôe a etnia, mas a sobrepassa. "De fato, ela
aparece se, alem disso, urna classe social, que controla o apareiho central do
Estado, assegura uma unidade econmica vida da comunidade",' Também
nAo se ihes aplicar o termo naçJo no sentido cOrrente, embora tecnica-
mente incorreto, de povo de urn pals ou Estado, ou no de "comunidade de
cidados de urn Estado sob o mesmo regime", porque, nesse sentido, se
refere a todo o povo brasiljro, (ndios inclufdos. 0 certo é que o termo
confunde muis do que esclarece.

Enfim, o sentimento de pertinncja a urna cornunidade indlgena é que
identifica o lndio. A dizer, é fndio quem se sente fndio. Essa auto-identilica-
çAo, que se funda no sentimento de pertinëncia a uma comunidade indfge-
na, e a manutençao dessa identidade étnica, fundada na continuidade histO-
rica do passado pre-colombiano que reproduz a mesma cultura, constituem
o critdrjo fundamental para a identificacao do Indio brasileiro. Essa perma-
nëncja em si mesma, embora interagindo urn grupo corn outros, é que Ihe
dA a continuidade étnica identificadora. Ora, a Constituiçao assume essa
concepçAo, p. cx., quando no art. 231, § 10, tern as terras ocupadas pelos(ndios corno necessArjas a sua reproduçao ((sica e cultural, segundo seus
usos, cosum e tradiç*5ef. A identidade etnk perdura nessa reproduçaocultural, que nAo é est.Atica; nAo se pode ter cultura estAtica. Os lndios,como qualquer comunidade dtnica, nAo param no tempo. A evoluçao podeser maLs rApida ou mais lenta, mas sempre haverA mudanas e, assim, aculturaindIgeila, corno qualqueroutra, constantemente reproduzida, noIgual a ii mesma. Nenhuma cultura é isolada. EstA sempre em contactocorn outras (ormas culturais. A reproduçao cultural nAo destrdi a identida-de cultural da comunidade, identidade que se mantém em resposta a outrosgrupos corn os quais dita comunidade interage. Eventuajs transforrnáçoesdecorrentes do viver e do conviver das comunidades nAo descaracterizam'a
identidade cultural. Tampouco a descaracterjza a adoçao de instrumentos
novos ou de novos utensflios, porque g0 rnudanças dentro da mesma iden-tidade étnica.'°

8. CL Carlos Lopes, Pare wna L.eilw'a &ckilógka do Cuind-BLs.sau cit., pp. 36 e 37; norneszno scntido, Samir Amin, Li D6ei ,ppe,p. pJ Jna'901 cit., p. 21: "L'cthnie suppose unecommunau4 linguistiquc et culturelie ci une ho g4n4it du territoire gograIique ci, aurtout,
Ia conscience di cette hormgenii4 culturelle, quand bun maine celle-ci serai impar(aite, lesv.vLintu dialcctiquu dilUrants d'un. 'province" l'sutgc, ou Ici culiza religicuf.

9. 0 concciio 4 atribuldo a Scion Saad Zahran, cL Samfr Amn, ob. cit., p. 21. E urnconceito muiL particular di nac5o, COme at nota.
10. Sobre esea assuntoS. c(. Manu,b (.rn.ir, .1	 " "-• - '
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A questo da terra se transformara no ponto central dos direitos çonsti-
tuCjäjs dos Indios, pois, para eles, ela tern urn valor de sobrevivncja
(Isica e cultural. NAo se ampararäo seus direitos se não se Ihes assegurar aposse permanente e a riqueza das terras por eles tradj cjonalmente ocupa.da.s. Pois, a disputa dessas terras e de sua riqueza, como lembra ManuelaCarne j

ro da Cunha, co itul o niicleo da questão ind(gena hoje no Brash."
For isso mesmo, foi urn dos temas mais diflce js e controvertidos na elabo .raçäo da Constituicão de 1988, que buscou cercar de todas as garantj 

essedireito fundamental dos (ndios. Da Constitujçao se extrai que, sobre asterras tradicjonalrnente ocupadas pelos lndios, incidem os dire//os de pro-priedade e os dire//os de usufruto, sujeitos a delimitaçoes e v(nculos quedecorrem de sua.s normas.
Declara.se, em primejro lugar, que essas terro.s s4o bens da Un/Jo (art.20, XI). A outorga constitucjonaj dessas terras ao dornlrüo da UniAo visaprecjsamente p reserv.Ias e manter o v(nculo que se acha ernbutido na nor-

ma, quaj-,do (ala que são bens da UniAo as ten-as tradicjonajmente ocupadas
pelos lndios, ou seja, cna-se af uma proprjedad vinculada ou proprjedadereserv(Jda corn o firn de garantjr os direitos dos (ndios sobre ela. For isso, sãoterras /nalienvejg e bid! ponug.jg e, os direitos sobre elas, impresaitfv/sSão ten-as da União vinculadas ao cumprimento dos direitos 

ind(genassobre elas, reconhecidos pela Constituiçao como direitas origindrjas (art.231), que, assirn, consagra uma relaçao jur(dica (undada no inst/tub doindigen ato, como fonte pnmrja e congênjta da posse territorial, consubs.tanciada no art. 231, § 2°, quandu estatuj que as terras trad/cjonajmen,eocupados pebos (nd/os destina,n- a sua posse cabenda-Iheso
usufrzjto exclusivo dos riquezas do solo, do.s rios e dos lagos ne/as eristen-tes. Disto tambm é que deriva o princfplo do zrreznovjb il/dade dos (nd/osde suas terras, 

previsto no § 5° do art. 231, so admitida a remoçAo adreferenda 
do Congre. Nacionaj e apenas em caso de catLstrofè ou epide.

mia que ponha em risco sua populaç.ao, ou no interesse da soberanja do
Pals, apOs deliberação do Congresso Nac jonaj, garantjdo, em quaiquer hipó.tese, o retorno imedjato logo que cesse o risco. Dali igualmene provém aslimitaçaes a respeitu de mineraçao nessas terras (infra) e a invalidade deatos contrrjos efetivjdade dos direitos indlgenas sobre elas.

De fato, consoante dispôe o art. 231, § 60, são nulos e ext/n/os. Moprodjn0 efejtosjuJjcos as a/os que tenham por objebo a ocupaç7o, 
0dorn In/c, e a passe dos terra a que se refere e.ste art/go, ou a expboraçjo

dos riquezas natura do solo, dos rias e dos lagos 
ne/as er/stentes, ressal-vado relevayife in!ere.ts pablico do Un/Jo, segundo o que disp user /ej corn-p

lemen/ar, Mo gerando a flu//dade e a e.xt/nçao dire/to a indeniza cOo ou a
açOes contra a Un/Jo, salvo, na forina do lel, quanto as hence/i or/as deriva-

11. Ob. cit, p. 32.

dos da QcupaçJo a boa-Id. A exceção final, quanto as benfeitorjas, näo
autoriza açöes e pedido de indenizaçAo contra os Indios, pois nAo são acio-
nveis, mas apenas contra a União a que cabe velar e impedir a prätica de
atos atentatOijos aos direitos dos (ndios sobre as terras por eles ocupadas,
que são ben,s dela.

4. Terra: fradlclonalmente ocupada pelos (nd/us

Sãq bens cia UniAo as terras tradjcjona/mente ocupadas pelos mndios(art. 20, Xl). São reconhecjdos aos fndios os direitos originários sobre aslen-as que tradlcionalmenje ocuparn (art. 231). As terras tradicionalmenteocupadas pelos (ndios destinam-se sua posse permanente... (art. 231, §
1°). Essa reiteração con.stjtucjonal requer conceituação que defina as terras
tradicionamte ocupadas pelos (ndios.

A base do Conceito acha-se no art. 231, § 1°, fundado em quatro cond,.
çes, todas necessrias e nenhuma suñciente soinha, a saber: 11) serempor eles habitadas em card/er Permanezue; 21) serem por eles utilizadaspara suas atividades produtivas; 31) 

serem imprescjna'fuejs a preservaçoodos recurso,s amb len/a/s necessdrjosa seu bern-.estar 41) se rem neces.sdrjasa sua reproa'ucJo f/s/ca e cultural, tudo segundo seus usos, costumes e
tradiçes, de. sorte que nAo se vai tentar definir o que habitaçao perma-
nente, modo de utilizaçAo, ativjdade produtjva, ou qualquer das condicoes
ou termos que as cornpem, Segundo a vsão civilizida, a vis.äo do modo deproduçAo capitali a ou social ista, a vsjo do bem .estar do nosso gosto, massegundo o modo de ser deles, da cultura deles.

Ten-os tradicionalme,ije ocupadas nAo revela al uma re!ação temporal.Se recorrermos ao Alvar de 10 
de abril de 1680 que reconhecja aos Indiosasterras ondee	 ta] qual as ten-as que ocupavam no sertAo, veremos que

trod/cionalnzenje não signhuic,a ocupação imemorjal.
Nã quer dizer, poi, ten-as imemorialmente ocupadas, ou seja: ten-as qüe
eles estariam ocupando desde épocas remotas que já se 

perderam na memO.
na e, assim, somente estas seriam as ten-as deles. Näo se trata, absoluta.mente, de posse ou prescrjçao imezncrial, como se a ocupação indlgena
nesta se legitjmae, deJa se originassern seus direitos sobre as ten-as,como urna (orma de usilcapido bnen,orja/, do qual que emanarjam osdirg

jto dos fndjos sobre as ten-as por eles ocupadas, porque isso, aldm do
mais, iflComp(vel corn o reconhecimento constitucjonal dos dircitos
originrios sobre elas.

Nem tradjcjonalmente nern posse pernianente são empregados emfunção de USUCOpIJO imemorial em favor dos Indios, como eventual tItulo
que Prevaieça sobre Utulos antgrjores. Pnmeiro, porque nio ha

tItulo anterjores a seus direitos origin.rjos. Segundo, porgue usucapjAo é
modo de auisiçAo cia proprieciade e esta nio se impute aos lndios, mas aa outro t(tulo. Terc pj rr nn,n,,,.

ng.
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0 tradicionahnente refere-se, não a uma circunstAnc ja temporal, masao inodo tradicional de os Indios ocuparem e utilizarem as terras e ao
modo tradicional de produçAo, enflm, ao rnodo tradicional de como eles se
relacionam corn a terra, j que ha comunjdadg rnais estaveis, outras menos
estaveis, e as que tern espaços mais amplos em que se deslocam etc. Daf
dizer-se que tudo se realize segundo seus usos, costumes e tradiçes.

5. 0 Indlgenato

Os dispositivos cOnstituc jona js sobre a relacAo dos Indios corn suas
terras e no reconhecjmento de seus direitos originarios sobre elas nada
mais fizeram do que consagrar e consolidar o indigen ato, veiha e tradicio-nat instituiçAo juridica luso-brasileira que deita suas rafzes j nos prirneiros
tempos da Colônia, quando o Alvara de 10 de abril de 1680, conuirmado pela
Lei de 6 de junho de 1755, firmara o princIpio de que, nas terras outorgadas
a particulares, seria sempre reservado o direito dos bdio,s, primdrjos enaturals senhores delas. Vindo a Lei 60111850, os grileiros de sempre,
ocupando terras indfgenas, pretendiam destes a exibicAo de registro de suas
posses. JoAo Mendes Junior, num texto que bern reflete o seritimento de
autêntico jurista que era, rebateu a pretensAo nos termos seguintes: "Desde
que os Indios já estavam aldeados corn cultura e morada habitual, essas
terras por eles ocupada.s, se já nio (ossem deles, tamb gm nAo poderiam ser
de posteriores posseiros, visto que estariam devolutas; em qualquer hipóte-
Se, suas terras the pertenciam em virtude do direito a reserva, fundado no
Aivará de l°de abril de 1680, que não foi revogado, direito esse que jarnais
poderá ser confundido corn uma posse sujeita a legitirnaçao e registro".

E que, conforme ele mostra, o indigenato nio se confunde corn aocupacao, corn a mera posse. 0 indigenajo é a fonte primäria e congênita
da posse territorial; é urn direito congenito, enquanto a ocupaçJo é tftuloadquirjdo. 0 indigenato legitimo por si, "nAo é urn fato dependente de
legitimaçao, ao passo que a ocupaçdo, como fato posterior, depende de
requjsitos que a legitimem". "0 indigenato, prirnariamente estabelecido,
tern a sedum positio, que constituj o fundamento da posse, segundo o
conhecjdo texto do jurisconsulto Paulo (Dig. titul. de acq vet. amittr. pos-
sess., L.1), a que se referem Savigny, Molitor, Mainz e outros rornanistas;
mas o indigenato, alérn desse ius possess (onis, tern o ius possidendi, que játhe reconhecjdo e prelirninarmente legitimado, desde o Alvara de 10 deabril de 1680, como dfreito congen Ito". So a posse por ocupaçAo esta sujeita
a legitimaçao, porque, "como tftulo de aquisiçäo, sO pode ter por objeto as
coisas que nunca tiveram dono, ou que foram abandonadas por seu antigo
dono. A ocupacAo uma appreherzsjo Tel null/s ou Tel derelictae ...; ora, as

12. CL Os 1ndI'engs do Brash, ssuc Dà g ilos Indiulduaji • Pollhicos, SSo Paulo, T.
Hermits lrrnos, 1912, p. 57; nosao A o-Aph ilidade do artigo 198 da Coruiituiçso Fede-ral", RT/E 25/3-13.
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terras de Indios, congenitamente apropriadas, nAo podem ser consideradas
nern corno res nuiius, nern corno res derelicfae; por outra, não se concebe
que os Indios tivessern adquirjdo, por simples ocupaçdo, aquilo que the écongdnito e primdrjo", de sorte que, em face do Direito Constitucional
indigenista, relativarnente aos Indios corn habitaçao permanente, nAo ha
urna simples posse, mas urn reconhecido direito originario e preliminar-
mente reservado a eles.

Acrescenta ainda Joo Mendes Junior que "as terras do indigenato,sendo terras congenitamene possu(das, g0 devolutas, isto d, são origi-
nariamente reservadas, na forma do Alvara de 1 de abril de 1680 e por
deduçao da própria Lei de 1850 e do art. 24, § 1°, do Decreto de 1854".'

Essas consideraçe.s, so por si, rnost.ram que a relaçAo entre o indfge-
na e suas terras nAo se rege pelas normas do Direito Civil. Sua posse
extrapola da Orbita puramente privada, porque não é e nunca Ioi urna
simples ocupaçAo da terra para explora-la, mas base de seu habitat, no
sentido ecolOgico de interaçAo do conjunto de elementos naturais e cultu-
rais que propiciarn o desenvolvjmento equilibrado da vida humana. Esse
tipo de relaçao não pode encontrar agasalho nas limitaçoes individualistas
do direi privado, dat a impórtâncja do textoconstjtucjona! em exame,
porque nele se consagra a iddia de permanëncja, essencial a relaçao do
(ndio corn as terras que habita.

6. Posse pennanente

As consideracoes acirna nos conduz ao problerna da posse permanente
das terras habitadas pelos (ndios. A Constituiçao tern duas clausulas sobre
isso, referjndo.se a terras habitadas pennanenlernenje pelos fndios e terras
que se de,stinarn a sua posse pern2anenfe (art. 231, § 1° e 20).

A posse das terras ocupadas tradicionalmente pelos fndios nJo asiznples posse regulada pelo direito civil; no d a posse como simples poder
de fato sobre a coisa, para sua guarda e uso, cor ou sem Animo de tê-la
como prOpria. , em substAncja, aquelapossejo ab origine que, no infcio,
para os romanos, estava na consciência do antigo povo, e era näo a relaçao
material de homem corn a coisa, ma.s urn poder, urn senhorjo.' Por isso é
que João idendes Junior lembrou q ue a relaçAo do indIgena corn suas terrasnAo era apenas urn ius possessionis, mas tarnbém urn ius possidendi, por-
que eta revela tambdrn o direito que tern seus titulares de possuir a coisa,
corn o caráter de relaço juridica legItima e utilizaçao imediata. Podemos
dizer que é urna posse como habitat no sentido visto antes.

13.ldeu, pp.58 e 9; dem, 9.5.
14.ldem,p.62.
1S.NomLJj'rJ2&
16. CL Robert. dc Ruggiere, Ins liluiçae, d. Dfrgilo Civil, SSo Paulo, v.2/494, Sarajva,tnd. deAzy dos5aj, 1971.
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Ess4 idëia estA consagrada na Constituiçao, quando considera as terras
habitadas, segundo os usos, costumes e tradiçoes dos indios. Da( a idia
essencial de permanéncia, explicitada pela norma constitucional.

Quando a Constituição declara que as terras tradicionalmente ocupadas
pelos Indios se destinam a sua posse perinanente, isso nio signiuica urn
pressuposto do passado coma ocupaçAo efetiva, mas, especialmente, uma
garantia para o futuro, no sentido de que essas terras inalienävejs e indispo-
nfveis são destinadas, para sempre, ao seu habitat. Se se destinarn (de.stinar
significa apontar para o futuro) a posse permanente porgue urn direito
sobre elas preexiste a posse mesma, e o direito originario j mencionado.

0 reconhecirnento do direito dos Indios ou cornunidades indlgenas a
posse permanente das terras por eles ocupadas, nos termos do art. 231, §
2°, independe de sua demarcaçao, e cabe ser assegurada pelo orgao federal
competente, atendendo a situaçAo atual e ao consenso histdrico.

7.Usufruto erclusiuo

Completa o conjunto de direitos dos Indios, outorgado no art. 231 da
Constituiçao, o reconhecirnento de seu direito ao usufruto exciusivo das
riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras que tradicional-
mente ocupam. Al está mais urn elemento a afirmar que a idia, antes
mencionada, de que a posse, no caso, nAo ë simplesmente ius possessioni,c,mas tambm ius pos.sidendj, ou seja, direito de possuir, porque posse irne-
diata, não a tftulo de propriedade (que cabe A UniAo), rnas posse irnediata deusufruturjo exclusivo das riquezas referidas.

Esse usufruto intransferfvel, lembra Pontes de Niranda, que 4cres-
centa: "ë pleno, compreende o uso e a fruiçAo, quer se trate de minerals, de
vegetais ou de animals".'7

8. Mlneracjo em terras IndIgenas

Essa é uma questäo uttra-sens(vel. Em torno dela giram interesses de
toda ordem. A busca de urn equilfbrjo que resguardasse as relevantes inte-
resses dos (ndios, que, por Si, são tambrn relevantes interesses nacionais, e
outros valores que, em cada momento, possam apresentar-se, constituju
uma grande preocupaçAo, desde a Comissao Afonso Arinos, cujo texto sobre
as populaçoes indIgenas (arts. 380-383) susteritarnos all, incluindo o art.
382 sobre exploraçAo de min&ios em terras indfgenas, como privilégio da
Uniäo, assim mesmo quando houvesse interesse nacional, assim declarado
pelo Congresso Nacional em cada caso.

Essa norma equilibrada, justa e adequada, porque levava em conta as
interesses relevantes envolvidos, mas só eles, sem abrir-se a outros interes-
ses nacionais ou internacjonajs, nio logrou aprovaçAo na Constitujnte, que,

17. Cl. rn!drjas d n1iiuiçoo de 1967 corn a £rndo n. 1, de 1969, t.IV/456 c 457.

no entanto, nAo deixou inteiramente ao desamparo as interessés dos Indios
nessa questio, ao dispor, no art. 231, * 3°, que o aproveitamento dos recur-sos W&icas, .inclu(dos as potencjajs energdticos, a pe.squisa e a lavra das
rique.zas minerals em terros lndfgenas sd podern ser efetivados . corn aulori-
zação do Congresso Nacional, oz.wjdas as comunidades afetadas, licando-
Ihes assegurada participaçaq nos resultados da lavra, na forma da lel. Ao
Congresso Nacional se imputou o julgamento de cada situaçAo concreta,
para sopesar os direitos e interesses dos Indios e a necessidade da pMtica
daquela,s atividades, reconhecjdo que o princlpio é o da prevalência dos
interesses indIgenas, pois a execuçAo de tais atividades, assim como a auto-
iizaçao do Congresso Nacional, só pode ocorrer nas condiçöes especlficas
estabelecjdas em lei (art. 176, § 1°); nem mesmo se admite a atividade
garimpejra, em cooperatjva ou nAo, mencionada no art. 174, § 30 e 40,
salvo, evidentemente, a atividade garimpeira dos próprios fndios.

9. Demarcaçao dos terras Indigenas

Compete A União demarcar as ten-as indIgenas (art. 231). 0 art. 67 do
Ato das Disposices Transitdrjas deterrnina que a UniAo concluirá a demar-
cacAo das terras indfgenas no prazq de cinco anos a partir da promulgaçAo
da Constituiço. NAo quer dizer que a UniAo vai agora voltar a redernarcar
tudo, recorneçar tudo. 0 que se quer que eta execute esse trabaiho de
demarcaçAo no prazo assinado, conclujndo aquele que jä começara e procu-
rando dernarcar aquelas terras onde a dernarcação ainda nAo foi iniciada. De
qualquer forma, nAo da demarcação que decorre qualquer dos direitos
indIgenas. A demarcação nAo é tItulo de posse Rem de ocupação das terras.
Como mencionañ)os h pouco, os direitos dos Indios sabre essas terras
independern da demarcacäo. Esta é con$tjtjjcjonalmente exigida no intëres-
se dos mndios. urn atividade da UniAo, nAo em orejufzo dos Indios, mas
para proteger os seus direitos e interesses. Está dito: competindo a Unido
dernarcd-jaj, protegei' e lazer réspeitar todos os seus bens (art. 231).

.10. Defesa dos direltos e Interesse, dos Indlos

Os &rejf as e interesge.s dos Indios tern natureza de direito coletivo,dire/jo comu, jjd-jo Como tal, concerne A comunidade toda e a cada India
em particular como membro dela. Essa idéia reconduz A comurildade de
direito que exiia no seio da gentilidade. "Os bens da gens pertenciam
conjuntarnente a todos os gentflicos. E este direito se distinguja do de cada
urn em particular, por nio ser exciusivo, mas indiviso e inalienávej e indis-
soluvelmente ligado A qualidade de membro da co1etividade".'

18. A prop4i, cL Rudolf von Jhering L'&prjj di, Droll Romain dons les DwersesPhaie dg j DéeJopp,jng,,j, 1. 1', * 17/2Q4, Pun, Ubrai., A. Miresq Ain, trad. d 0.Meu1cnacj, 1886, poe nds citado em noasa .4do Popular Consillucional, SSo Paulo, RI,1968. p. 12.



Por isso ë aue a Con	 i,,-,-s	 -egIurnaçao para defendê.Iosem ju(zo aos prOprjos (ndios, as suas comunjdad e as organizaçes antro-p
oldgicas e pró-Indjos, intervindo o Minist&io Ptblico em todos os atos doprocesso, que é da competencia em pnmeira instância, do Juiz Federal da

seçâo onde estiverem situadas as terras por eles habitadas (arts. 109, XI, §
2°, e 232) e, na segunda, do Tribunal Regional Federal da area. Pela mesma
razão, ou seja, por se tratar de direitos e interesses coletivos, indisponfvejs,de ordem pUblica, envolvidos, além do mais, corn interesses da iinião, é que
a Constituiço tambérn deu legitimaçao ao Ministrio Püblico para defendê.los judicjalmente (art. 129, V), e, se a cornpetncja da Justiça Federal, o
Ministërjo Piblico legitirnado é Mm/st érjo Pzjbljco Federal.

QUINTA PARTE

CONCLUSAO GERAL

Chegamos ao tim, desta vez, ao contrárjo das edicöes anteriores, corn
ânimo e esperança. A conciugo que se impöe é a de que estamos diante de
uma Constituiçao nAo isenta de contradiçes, as vezes minuciosa excessiva-
mente, rnas urna Constituicao que se abre pará o futuro, corn promessas de
realizaçao de urn, Estado Democrätjco de Direito que construa urna socieda-
de Iivre, justa e solidárja, garanta o desenvolvji-nento nacional, erradique a
pobrea e a marginaiizaço, reduza as desigualdades regioriais e sociais,
promova, enfirn, o bem-estar de todos sem discriminacoes de qualquer
natureza (art. 3°); urn Estado Democrátjco de Direito, portanto, que assegu.
re o exerc(cjo dos direitos sociajs e individuals, a liberdade, a segurança, o

4bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça corno vaiores supre-
mos de uma sociedade fraterna, pluralista e scm preconceito, fundada na
harmonia e comprornetida corn a soluçao pacIfica das controvërsjas (Pre.
S.mbulo). E o que o povo guer e espera.

Inegavel que cia adot,a uma nova iddia de dire/to que informa uma nova
concepçAo de Estado e da Sociedade, corno postulamos na.s ediçoes anterio-
res, tanto seja ela cumprida, aplicada, realizada.

Escrevernos na ediçao anterior: " p recisamente neste domingo, 1.2.87,
em que conclulmos a revisAo deste volume, para est.a 4 ediçao, está-se
instalando a Constituirite, que estamos pleiteando desde a 2' edico. NAo é
a Constituinte dos nossos sonhos, mas, assim mesmo, continuamos so
nhando na esperança de que esse Congresso Constituinte, que hoje se ins.
tala, dote o pafs de uma Constituiçao digna". Näo podemos negar o esforco
nesse sentido. Produziu.se a Constituiçao que as circunstãncias possibilita-ram, Dentro e a vista dessas circunstãncjas, fez-se unia obra, certamente
imperfeita, ma.s digna e preocupada corn os destinos do povo sofredor.
Oxala se curnpra, porque nisso que esta o drama das Constituicoes volta-
das para o povo: cumprir-se e realizar-se, na pratica, como se propOe na.s
normas, porque uma coisa tern sido as promesas, outra, a real/dade.
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