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Relatório revela
expulsão de
tribo Kadweu
» FELIPE CANÊDO

P
assados 50 anos de uma
batalha sangrenta entre
fazendeiros locais e ín-
dios Kadweus do sul de

Mato Grosso, uma pergunta in-
quietante ressuscita com o re-
cém-redescoberto Relatório Fi-
gueiredo, que apurou em 1968
chacinas de tribos e torturas em
índiosde todoopaís.Oqueacon-
teceu? Documento produzido
pela Associação de Criadores de
Sul de Mato Grosso em 5 de janei-
ro de 1963 e anexado à extensa
investigação feita pelo procura-
dor Jader de Figueiredo para o
Ministério do Interior relata pedi-
do do mais famoso líder da re-
pressão do Estado Novo de Getú-
lioVargas, o então senador Filinto
Müller, que rogava para que o ge-
neral comandante da 9ª Região
Militar fosse informado do con-
flito armado. Müller afirmou que
trataria pessoalmente da situa-
ção com a direção do Serviço de
Proteção ao Índio (SPI), reporta-
damente suspeito, segundo Fi-
gueiredo em seu relatório, revela-
do pelo Estado de Minas/Correio.

As terras desses Kadweus, 374
mil hectares em um local chama-
do Nabileque, foram usurpadas,
deles, assim como ocorreu com
áreas de diversas outras tribos.
Segundo aponta o inquérito de 7
mil páginas que era tido como de-
saparecido em um incêndio no
Ministério da Agricultura, os ter-
renos foram dados a eles por dom
Pedro II, pela participação decisi-
vaque tiveramnaGuerradoPara-
guai. No entanto, ele diz em outro
trecho do texto, elas “foram inva-
didas por poderosos fazendeiros
e é muito difícil retirá-los um dia”.

Matérias publicadas sexta-feira
e ontem no Estado de Minas e no
Correio revelaram a surpreenden-
te história do documento que es-
tava em caixas do Museu do Índio,

no Rio de Janeiro, desde 2008, e
passou mais de 40 anos com o pa-
radeirodesconhecido.Somenteno
fim do ano passado um pesquisa-
dor paulista se deu conta de que as
mais de 7 mil páginas guardadas
entre um grande volume de pape-
lada eram, na verdade, o inquérito
eorelatóriode62páginasproduzi-
dos a pedido do ministro do Inte-
rioràépoca,AlbuquerqueLima.

O único registro que se tinha
desse material que denuncia ca-
çadas humanas a indígenas feitas
com metralhadoras e dinamites
atiradas de aviões, trabalho es-
cravo de índios, torturas, prosti-
tuição e incontáveis crueldades
contra tribos brasileiras, eram
matérias publicadas em março
de 1968, quando o ministro con-
cedeu uma entrevista que teve
repercussão internacional.

Nas páginas amareladas pelo
tempo, além das barbaridades
recorrentes que indicam que o
índio não era tratado como ser
humano, uma preocupação
constante nas investigações é a
usurpação indiscriminada de
terras e riquezas indígenas feita,
inclusive, pelo próprio SPI. “Aba-
tem-se florestas, vendem-se ga-
dos, arrendam-se terras, explo-
ram-se minérios.Tudo é feito em
verdadeira orgia predatória, por-
fiando cada um em estabelecer
novos recordes de rendas hauri-
das à custa da destruição das re-
servas do índio”, escreveu Fi-
gueiredo. “Basta citar a atitude
do diretor major aviador Luis Vi-
nhas Neves”, prossegue, referin-
do-se ao coordenador do SPI,
que teria autorizado todas as
inspetorias e ajudancias a ven-
der madeira e gado e a arrendar
terras. “Aliás, esse militar pode
ser apontado como padrão de
péssimo administrador, difícil
de ser imitado, mesmo pelos
seus piores auxiliares e protegi-
dos”, acrescenta o procurador.

ÍNDIOS

Documentos relatammassacres, torturas, invasões de terras e outras agressões ocorridas nos anos 1960

Correspondência anexada ao relatório ajuda amontar quebra-cabeça

Documentação que estava desaparecidamostra que fazendeiros
ocuparam ilegalmentemilhares de hectares de terras indígenas

Telegrama pede
providências

Um telegrama anexado ao in-
quérito e assinado pelo então se-
cretário do Conselho Nacional de
Proteção aos Índios, José Maria da
Gama Malcher, endereçado ao
deputado Valério Caldas Maga-
lhães, que presidia uma Comissão
Parlamentar de Inquérito sobre
abusos contra indígenas, datado
de 14 de maio de 1963, pode ser
mais uma peça no quebra-cabeça
que busca desvendar as cruelda-
des cometidas na história recente
do país. José Maria pede ao depu-
tado que solicite à Presidência da
República o processo de número
22.755/61, que estava arquivado
desde outubro de 1961 e que seria
de interesse dos índios. “É curioso
que o segundo volume do relató-
rio, onde essa documentação

poderia estar anexada, sumiu”,
afirma o vice-presidente doTortu-
ra Nunca Mais de São Paulo, Mar-
celo Zelic. Dos 30 tomos originais
quecompunhamodocumento,29
foramencontradosquase intactos.

A coordenadora do núcleo da
Comissão Nacional da Verdade
responsável pela investigação de
violações de direitos relacionados
à luta pela terra, Maria Rita Kehl,
sustenta que o papel da comissão
é procurar casos exemplares.

Marcelo Zelic, que colabora
com os trabalhos da comissão,
defende que todas as denúncias
devem ser investigadas. “Investi-
gar casos exemplares não vai re-
solver. Imagine dizer isso para a
família de um desaparecido po-
lítico”, provoca.
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