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A Redação do diário "O Estado de São Paulo", ao saber, em dezembro de 1999, 
da existência de experiências - piloto de Parceria Pecuária com Indígenas na 
Reserva Kadiuéu - MS, determinou uma reportagem que foi efetuada de 10 a 13 
de Janeiro de 2000 em cada uma das 5 fazendas onde a experiência já está 
implantada, num total de I O programadas no projeto. 

Estava prevista meia página, mas, devido ao interesse despertado, alguns tópicos 
foram desenvolvidos, o que resultou em matéria de duas páginas, ilustradas a 
cores, no lQ caderno, "Geral", da edição do domingo 23 de Janeiro, com chamada 
na I, página, por meio de uma foto, tambem a cores, do parceiro indígena Osvaldo 
Vicente, a cavalo, conduzindo uma vaca que segura pelo cangote. 

Uma vez que o assunto está na mídia alcançando numeroso público, impõe-se 
efetuar um balanço do projeto, já que a matéria jornalística, como não podia 
deixar de ser, deu maior enfoque às entrevistas com os parceiros, à sua 
experiência pessoal e familiar de vida. 

l. A Reserva Indígena Kadiuéu tem 538.000 hectares, dos quais aproximadamente 
170.000 estão em Litígio junto ao Supremo Tribunal Federal, a partir da 
demarcação e registros concluídos em 1984. 

2. Em 1957, numa ação organizada, 19 fazendeiros, em menos de 2 meses, 
colocaram na Reserva 15. 000 cabeças de gado, formando o núcleo das 
aproximadamente 100 fazendas que perduram até hoje. 

3. Em 1961, após inúmeras pressões e negociações, e apesar das queixas dos 
índios e do protesto do antropólogo Eduardo Galvão, conseguiram os 
fazendeiros invasores celebrar os primeiros contratos de arrendamento com o 
S.P.I. 

4. Esses arrendamentos foram sendo renovados, inclusive pela FUNAI, que 
aplicava, embora sem verdadeiro fundamento nem amparo legal, a faculdade 
prevista no parágrafo 3º do art. 62 do Estatuto do Índio, e prometia reverter para 
a Comunidade 50% da receita auferida dos Arrendatários. 

5. Se, por um lado, as fazendas vinham sendo equipadas com cercas, currais e 
moradias, em geral de baixo padrão, a degradação ambiental foi considerável. 

O pisoteio, devido à sobrecarga, uma vez que se calcula que o rebanho adulto 
chegou a atingir 50.000 a 60.000 cabeças sem contar os bezerros, nos 
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aproximadamente 350.000 hectares disponíveis arrendados, e ainda as 
queimadas indiscriminadas, resultaram na proliferação de uma planta urticácea 
conhecida como Assa - Peixe ou Cambará Guaçu, que acabou reduzindo a área 
util de capim nativo, basicamente o Capim Mimoso, a menos da metade do que 
havia antes, principalmente nas vazantes, por entre as matas e os bosques. 

6. Com a entrada em vigência da atual Constituição, em 1988, tomou-se 
definitivamente clara a ilegalidade dos arrendamentos, e a FUNAI, 
imediatamente, suspendeu suas renovações e iniciou os despejos. 

7. Houve ainda um período transitório em que os pecuaristas, através de sua 
Associação, a ACRIV AN, continuaram a arrendar dos índios, através da 
Associação destes, a ACIRK. 

8. Foi nesse momento que se começou a trabalhar com mais intensidade no 
Projeto de Parceria Pecuária. 

Embora já mencionada, em 10. 07. 1978, em relatório ao General Ismarth de 
Oliveira, Presidente da FUNAI, recentemente falecido, como experiência 
positiva entre os índios Crow, no Estado de Montana, Estados Unidos, a idéia 
encontrava resistências. 

9. Essas resistências eram principalmente de ordem legal e doutrinária. 

Já que a Constituição de 1988 proibia qualquer forma de ocupação, posse e 
domínio em terras indígenas, parecia a alguns que qualquer parceiro pecuarista 
estaria infringindo essa proibição. 

10. Vários Juristas deram pareceres sobre a questão, e entre estes se destacou o do 
Prof. Roberto Santos, datado de 3 de novembro de 1992. 

Resumidamente, demonstrou ele que, na forma do Código Civil, do Estatuto 
da Terra e de seu Regulamento, a Parceria Pecuária consiste na entrega de um 
rebanho pelo parceiro outorgante ao dono, possuidor, arrendatário ou, como no 
caso presente, usufrutuário da terra, o parceiro outorgado indígena, em favor 
do qual a respectiva comunidade tivesse destacado, por tempo determinado, 
uma parte do usufruto que a comunidade detem da Reserva inteira. 

11. Desde que a presença ocasional do parceiro outorgante ou de seus prepostos se 
limitasse às funções de fiscalização e de assistência técnica, e que não se 
caracterizasse residência, e ainda que as sedes das fazendas passassem a ser 
ocupadas pelos próprios índios outorgados e por seus familiares, não se 
infrigiria nenhum dos dispositivos constitucionais. 
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12. O parecer do Prof. Roberto Santos foi publicado como capítulo do livro "Os 
Direitos Indígenas e a Constituição", lançado por ocasião do Simpósio sobre 
os direitos indígenas, realizado nos primeiros dias de setembro de 1993, no 
auditório Petrônio Portela do Senado Federal, e foi saudado por Paulo 
Machado Guimarães então assessor do CIMI, um dos que anteriormente 
haviam formulado objeções, como o mais importante trabalho apresentado 
naquele Simpósio. 

13. Restava a implementação: 
Para a transferência regulamentar do rebanho objeto da parceria, isto é, com 
Nota Fiscal, havia a possibilidade em tese, de inscrever a FUNAI como 
produtora rural, mas a FUNAI, na realidade, não detem a posse nem tem o 
usufruto das fazendas. 

É, na verdade, apenas representante da União que, por sua vez, exerce o 
Domínio das terras indígenas, mas de forma absolutamente especial, que não 
lhe permite, de um lado, aliená-las ou sequer onerá-las, e de outro lado 
explorá-las, seja em proveito próprio, seja em proveito dos índios, não tendo 
assim, nem mesmo ela, a União, seu usufruto nem lhes detendo a posse. 

14. O correto seria a inscrição, como Produtor Rural, do próprio índio parceiro 
outorgado. 

Vencidas, demoradas objeções, inclusive ingerências e pressões políticas junto 
à presidência da FUNAI, invocando a incapacidade legal, ainda que relativa, 
dos indígenas, foi possível efetuar a inscrição, como Produtor Rural do índio 
Antonio Marcelino, junto à Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, no 
dia 21-06-95, sob nº 28.606.394-8. 

Que se saiba, foi a primeira inscrição, no Brasil, de um indígena como 
Produtor Rural. 

15. A implantação do projeto contou ainda com problemas não previstos. 

O primeiro era o estado em que se encontravam as benfeitorias: a maior parte 
dos ex - arrendatários, prevendo o seu despejo, não vinham fazendo a 
manutenção, nem a limpeza junto às cercas, o que inutilizou grande parte dos 
moirões e arames por ocasião das queimadas . 

. O segundo, que surgiu logo após as primeiras partilhas de bezerros, foi a 
geração de consumismo por parte, principalmente, de pequenos negociantes 
que perambulam pela Reserva. 
Embora a manutenção básica das famílias dos índios parceiros esteja 
assegurada por uma cesta básica de valor equivalente a 2 salários mínimos, 
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gratúita até a 1 i!. partilha, e descontável das partilhas seguintes logo após, os 
negociantes conseguiram levar muitos bezerros e bezerras em troca de objetos 
perfeitamente dispensáveis. 

A FUNAI não ajudou no controle desses animais que saiam da Reserva, nem 
mesmo na conferência das Notas Fiscais, como lhe foi insistentemente 
solicitado, pelo simples motivo da ausência, que virou regra, do Chefe de 
Posto, e de seu substituto eventual, em geral o enfermeiro, a ponto do 
Presidente da ACIRK ter tido que fazer em fevereiro último uma 
representação junto à Procuradoria da República em Campo Grande, 
denunciando tais ausências. 

17. A negociação dos bezerros atraza, evidentemente, a formação do rebanho 
próprio dos índios, parceiros outorgados, ao passo que essa formação de 
rebanhos próprios, projetada para um prazo de 15 a 20 anos, e que deve 
acabar por tomar perfeitamente dispensável a presença do parceiro pecuarista 
outorgante, ainda que progressivamente em cada renovação de Contrato, de 5 
em 5 anos, é o objetivo primário do projeto de parceria. 

18. Um terceiro problema, que foi pelo menos objeto de crítica, no projeto de 
parceria, é a questão do ensino. 

É evidente que, enquanto as famílias dos parceiros viviam nas aldeias, as 
crianças tinham acesso mais facil às escolas, mas tambem é um fato que o 
ensino nelas nunca valorizou a Língua materna Kadiuéu, que se chegava a 
desprezar e até a perder. 

Por outro lado, o nível desse ensino nunca chegou a ser satisfatório, como se 
notava por ocasião de eventuais transferências às cidades vizinhas ou a Campo 
Grande, quando o aluno, por preconceito ou por critérios objetivos ou não, era 
sistematicamente rebaixado em várias séries. 

Já nas fazendas, onde a vida é toda familiar, o cultivo da Língua Kadiuéu é 
mais intenso, vem a ser um verdadeiro fator de coesão, e é, em última análise, 
a base da cultura original desse Povo, cultura essa que justifica e fundamenta o 
usufruto comunitário que exerce sobre seu patrimônio fundiário. 

19. A solução do problema do ensino está hoje mais nas mãos do município, no 
caso o de Porto Murtinho. 
Embora tenha havido, por parte de suas autoridades, a promessa de manter um 
ensino bicultural e bilingüc, como já se vinha fazendo, por iniciativa 
particular, na pequena aldeia do Barro Preto, cuja escola foi retomada pela 
prefeitura, nada de concreto está sendo feito no Barro Preto, nem o modelo 
está sendo aproveitado nas outras aldeias. h 
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Um transporte escolar, pelo menos ocasional, que permitisse aos alunos irem 
morar com~.eslseus nas aldeias dotadas de ensino, no período escolar, / l 
ajudaria em muito, mas é problemático devido ao estado precário ou até à 
inexistência de estradas, tambem objeto de promessas do Estado e da 
Prefeitura. 

20. Todo o projeto - piloto de parceria pecuária teve como finalidade a aquisição 
de experiência e a criação de um modelo para celebração de novos contratos 
com relação às cerca de 90 fazendas restantes na Reserva. 

Os despejos formais estão sendo ultimados. Muitas fazendas foram 
abandonadas, mas não são fiscalizadas pela FUNAI, e passaram a ser objeto 
de assédio junto aos índios para ocupação informal. 

Outras voltaram a ser ocupadas pelos anteriormente despejados ou por 
terceiros. 

21. A FUNAI ainda não se definiu por um modelo de contrato de parceria 
pecuária que deseja tomar único, embora dentro do que é legal haja margem 
para negociação daquilo que é negociável, e que tambem depende do estado 
em que se encontra cada fazenda. 

22. A FUNAI esteve propensa, por exemplo, a admitir que as fazendas fossem 
administradas por um capataz do pecuarista outorgante, que se diz na minuta 
"escolhido de comum acordo entre o outorgante e o outorgado", com o 
subterfúgio de se exigir "carteira assinada pelo índio outorgado", embora todas 
as despesas, inclusive as com o capataz, devessem ser pagas pelo outorgante. 

Nem o índio outorgado terá maior participação na partilha das crias no caso de 
se dedicar, em tempo integral, aos trabalhos da fazenda. 

A presença de um homem de confiança do outorgante não deixa de constituir 
ocupação. 

Poderia ser tolerada no início da parceria, melhor ainda se constasse de um 
acordo judicial no momento do despejo, porem jamais por todo o prazo do 
contrato e de suas possíveis renovações. 

23. A FUNAI ainda esteve propensa a admitir que os outorgantes gozassem de um 
regime especial, junto à Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, que 
lhes permitisse serem eles, outorgantes, os inscritos como produtores rurais 
nas fazendas onde se exercesse a parceria, e não os índios que tivessem seu 
usufruto, e portanto sua posse, em nome da Comunidade. 
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O motivo invocado seria permitir maior segurança ou controle ao outorgante 
sobre o rebanho objeto da parceria, entretanto esse controle pode ser feito com 
a mesma segurança exigindo-se a assinatura de ambos, outorgante e 
outorgado, nas Notas Piscas, o que tambem admite a Secretaria. 

24. A consequência viria a ser, através da gestão do capataz, do controle exclusivo 
da emissão das Notas Fiscais e do não interessamento do índio em seu 
trabalho na fazenda, alijá-lo completamente do processo produtivo, ele 
parceiro outogado - tratador. 

25. Da pareceria não sobraria nada, seria um arrendamento pago com um 
percentual da produção, sem se fornecerem ao índio nem à FUNAI os 
elementos para controlar a produção efetiva. 

De certa forma, seria a volta à primeira fase dos arrendamentos, a partir de 
1961, quando o pagamento ao SPI era feito em bezerros, o que permitiu, 
naquela época, à FUNAI, formar, aos poucos um rebanho de cerca de 3500 
cabeças. 

26. Dos 7 contratos de Parceria já celebrados no Projeto - Piloto, 5 estão 
implementados, e dois estão em fase de implementação, seus açudes foram 
construídos e as cercas estão em ponto adiantado de instalação. 

Mas só os quatro primeiros contratos contam com a Assistência Formal da 
FUNAI prevista no art. 82 do Estatuto do Índio. 

O 52., que já produziu os melhores resultados, o 6º e o 72 tiveram nova redação, 
de forma que incluíssem metas programáticas de formação do rebanho próprio 
do índio - parceiro outorgado. 

Com efeito, partiu-se do princípio de que a parceria pecuária em terra indígena 
só faz sentido se levar, ainda que progressivamente, à constituição de um 
rebanho próprio do índio que lhe permita dispensar completamente, conforme 
já foi dito acima, a presença do parceiro outorgante, ainda que isso leve 15 a 
20 anos. 

Talvez por causa dessa componente, a da formação do rebanho próprio, não 
prevista no modelo da FUNAI, mas indispensável para que o índio não fique 
indefinidamente na dependência do parceiro outorgante, é que tem havido 
resistência à concordância com a Assistência Formal, por parte da FUNAI, 
nesses últimos 3 contratos. 

27. Mas a Assistência da FUNAI, no sentido amplo, não deveria se limitar à 
celebração dos contratos. 
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Caberia que fosse estendida à movimentação de gado na entrada e na saída da 
Reserva para que não fossem ludibriados nem lesados os parceiros, tanto 
outorgados como outorgantes. 

Caberia ainda que incluisse o controle das Declarações Anuais do Produtor, 
através das quais se poderia verificar a formação efetiva dos rebanhos próprios 
dos índios. 

Caberia sobretudo que, numa avalição periódica por funcionários devidamente 
preparados, a FUNAI atentasse para a efetiva capacitação dos índios 
outorgados, e de sua real participação no processo produtivo, de modo a evitar 
qualquer retomo, em parte ou no todo, a alguma modalidade de arrendamento 
disfarçado. 

28. A Assistência da FUNAI deveria, por último, se estender ao atendimento dos 
interesses das familias menos favorecidas da Reserva, e daqueles dos jovens 
que estivessem chegando à idade adulta. 

Com efeito, a atribuição das fazendas às diversas famílias data dos contratos 
entre a ACRIV AN e a ACIRK, pouco antes de novembro de 1989. 

Obedeceu a critérios políticos de parte a parte, e embora haja, hoje em dia, 
promessas de atender todos os interessados da Comunidade e suas famílias 
que ainda não tenham terra, e eram aproximadamente 100 num levantamento 
efetuado em 1998, parece dificil que se chegue a algum resultado a não ser em 
Assembléias períodicas nas quais a FUNAI garanta que a convocação tenha 
tido a necessária antecedência e tenha mencionado o tema da redistribuição 
das fazendas, e ainda que esteja presente, na qualidade de Assistente, 
particularmente das familias mais fracas politicamente, para assegurar que os 
assuntos sejam bem esclarecidos e que as deliberações sejam feitas de forma 
universal e sem constrangimentos. 

São Paulo, 07 de março de 2000 

~C??.~t- 
Alain C. E. Moreau 


