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Consulta – Indicação à obtenção de Título de Notório Saber  

 

 

Ao Colegiado do PPGD-UFMG 

Ref.: Cacique Babau Tupinambá 

 

Em face da solicitação da professora e colega Maria Fernanda Salcedo Repolês e 

do Memorial descritivo sobre a vida e obra de Rosivaldo Ferreira da Silva, conhecido 

como Cacique Babau Tupinambá, escrito em coautoria com a antropóloga Nathalie 

Pavelic, submetidos a este PPGD para fins de indicação à obtenção do título de Doutor 

por reconhecimento de Notório Saber, posicionamo-nos como segue.  

 

Do fundamento normativo da solicitação 

 

O pedido se baseia e atende aos requisitos previstos na Resolução Complementar 

nº 01/2020 da UFMG, assim como na Resolução nº 01/2021 deste PPGD, que 

regulamenta o procedimento de indicação ao reconhecimento de notório saber no âmbito 

do Programa. 

 

Do material analisado 

 

Para além da mencionada solicitação, este parecer se assenta no Memorial 

descritivo em referência, este realizado em parceria com a comunidade e com o próprio 

Cacique Babau, e baseado na tese de doutorado de Nathalie Pavelic e em uma série de 

documentos, oficiais e não oficiais (sites institucionais, artigos científicos, matérias 

jornalísticas etc.). 

O documento passa em revista 30 anos de atuação do Cacique Babau como uma 

das maiores lideranças indígenas do país, com papel de relevo a nível nacional e 

internacional na luta pelo reconhecimento e garantia dos direitos indígenas em geral e os 

de sua comunidade, os Tupinambá, em particular, mormente no tocante ao direito à 

educação e ao direito à terra, suas principais bandeiras.  

Nascido em 1974 na Serra do Padeiro, uma das cerca de 20 comunidades que 

integram hoje a Terra Indígena Tupinambá de Olivença, no estado da Bahia, o Cacique 

Babau recebeu ainda criança a recomendação de seu avô, João de Nô, para que ele e seus 
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parentes dominassem o conhecimento dos “brancos”, de modo a não serem mais 

prejudicados. Era preciso aprender a ler e escrever, ir ao mundo dos brancos, sem se tornar 

branco, para enfrentar os conflitos de maneira independente. Seguindo esse conselho e na 

tentativa de comunicar dois mundos, o Cacique Babau, ao que nos parece, teceu durante 

décadas as condições para que se estabeleça “um diálogo intercultural propositivo, de 

mão-dupla”, nas palavras da solicitante1. 

Babau iniciou sua trajetória política ainda na adolescência, mobilizando 

estudantes na luta pelo acesso à educação e estabelecendo diálogo com prefeitos, 

vereadores e diretores de escolas das cidades de Buerarema e Porto Seguro, onde estudou, 

em prol de melhorias no ensino. Defende uma educação contracolonial, mais voltada a 

assuntos brasileiros, interétnica e intercultural. Em suas palavras: “eu tive não só que 

aprender com o branco, tive que ensinar por onde eu passei. Ensinar como tinha que 

respeitar o diferente, como eles têm que respeitar alguém que tem uma compreensão e 

um mundo diferentes (...)”2. Ele ainda afirma que “vocês não podem excluir o diferente 

que vai te somar (...) temos que juntar os brancos e os índios na mesma sala”3.   

Suas ações e iniciativas estão presentes em detalhe no Memorial, do qual 

ressaltamos algumas passagens para o que nos interessa na presente consulta. Em 2000, 

Babau participou do movimento “Brasil, outros 500”, para contestar a comemoração dos 

500 anos do Brasil e levar ao conhecimento do povo brasileiro as demandas dos indígenas, 

sobretudo a luta pelo reconhecimento de suas identidades e pela demarcação de suas 

terras. Em 2003, a Serra do Padeiro criou uma organização política autônoma e Babau foi 

escolhido uma das lideranças, tornando-se cacique em 2004. Sob seu cacicado, foi 

fundada a Associação dos Índios Tupinambá da Serra do Padeiro (AITSP), estruturada 

em seis departamentos (Mulheres, Agricultura, Jovens, Educação, Saúde e 

Comunicação), tornando-se mais autônoma e livre para tomar suas decisões. Na 

comunidade, os indígenas privilegiam relações de trabalho simétricas, com divisão 

equilibrada da produção, com fins a proporcionar o bem viver coletivo, diminuir o 

individualismo e o isolamento.   

Em virtude de sua atuação na luta pela terra, o Cacique Babau foi preso 

arbitrariamente por quatro vezes entre 2008 e 2016 e sofreu ameaças de morte. 

Encarceramentos brutais e arbitrários, repressões e violentas reintegrações de posse foram 

 
1 Repolês, 2021, p. 3. 
2 Memorial, 2021, p. 15.  
3 Memorial, 2021, p. 30.  
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recorrentes entre os moradores da Serra do Padeiro, como forma de enfraquecimento da 

mobilização indígena para demarcação do território. Em 2010, Babau foi incluído no 

Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos da SDH/PR.  

Graças a sua atuação, foram melhoradas estradas e as condições do transporte 

escolar da região; foram implantados cursos técnicos de agricultura e agroecologia no 

Colégio Estadual Indígena Tupinambá Serra do Padeiro, bem como a comunidade tem 

criado estratégias de resistência e construído mecanismos de autonomia em prol de uma 

maior independência em relação ao Estado.  

Durante esse longo percurso, Cacique Babau obteve reconhecimento em meio ao 

povo Tupinambá, bem como a nível regional, nacional e internacional. Foi eleito 

presidente de honra do Movimento Unidos dos Povos Indígenas da Bahia; em 2014, 

recebeu convite do Papa para denunciar no Vaticano as violações a direitos humanos dos 

povos indígenas do Brasil; foi ouvido, no mesmo ano, por uma comitiva da União 

Europeia em visita à Serra do Padeiro para conhecer relatos de violações de direitos, 

perseguições e criminalização de lideranças indígenas; em 2016, conversou com a 

Relatora Especial sobre os direitos dos povos indígenas da ONU; ganhou a medalha Chico 

Mendes de Resistência em 2017, conferida pela Comissão de Direitos Humanos da 

OAB/RJ; foi homenageado com a Comenda Dois de Julho pela Assembleia Legislativa 

da Bahia em 2018 e, em 2019, a Universidade do Estado da Bahia lhe concedeu o título 

de Doutor Honoris Causa, mas a cerimônia já foi adiada duas vezes e ainda não aconteceu. 

Ademais, conforme farta documentação comprobatória referenciada no 

Memorial, o Cacique Babau participa com frequência dos mais variados eventos em 

defesa dos direitos humanos, tem articulação política com órgãos estaduais, federais e 

municipais e costuma ser consultado para pesquisa e aplicação de políticas públicas no 

campo do direito dos indígenas. 

   

Da justificativa do reconhecimento  

 

Sem rodeios, e pelo que se pode depreender da leitura do Memorial, entendemos 

ser pertinente o pedido, pelo que nos manifestamos a ele favoravelmente. 

Porque se trata de solicitação relativa ao reconhecimento de notório saber 

endereçada a um programa de pós graduação em direito, avançamos, por precaução e 

brevemente, o seguinte entendimento. 



4 
 

Apesar da Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu Art. 2314, ter sido clara 

a respeito do reconhecimento dos povos indígenas, na integralidade de sua cultura, a 

efetiva proteção tem sido, anos a fio, posta à prova de conjunturas político-partidárias, de 

interesses mercantis e do próprio sistema de justiça. A experiência Tupinambá relatada 

no memorial por intermédio da experiência do Cacique Babau é, infelizmente, apenas 

uma dentre tantas outras. 

É de se frisar que, desde muito antes do advento da CF/88, indígenas já se 

envolvem na luta por seus direitos, tendo aprendido a ocupar a arena pública e a se valer 

do que se tornou língua franca, a língua dos direitos humanos. Se o fazem, não é por 

adesão ou concordância irrefletida, mas porque compreendem que é nas instâncias 

oficiais que seus interesses são finalmente traduzidos e decididos. Sabem o quanto esse 

encontro de mundos pode lhes ser desfavorável, situam sua ação em um aprendizado 

contínuo, traduzem não só línguas distintas, mas igualmente a maneira como organizam 

(inclusive normativamente) sua existência, buscam pontes possíveis. Ao reconhecer e 

reivindicar o etnocídio do passado, negam sua continuação sob o disfarce do 

epistemicídio que perdura, renitente. 

 Não há como voltar à vasta literatura que se ocupa, já há mais de dois séculos, em 

desmontar o delírio pautado no evolucionismo do direito. Do que gostaríamos de reter 

aqui é a necessidade em abrirmos sem equívoco nossos olhos à produção de outras 

maneiras de produzir o direito, ou mais adequadamente, a juridicidade, cara aos 

antropólogos do direito5. Palavra que deve ser compreendida não mais somente como o 

que é próprio do jurídico, mas como esfera normativa abrangente, em que o direito oficial 

é apenas um caso particular dentre um conjunto amplo de dados etnográficos. Sem essa 

tentativa de abertura, pensamos, a solicitação que ora se apresenta tem poucas chances de 

prosperar. 

Consideramos que, ao reivindicar a terra expropriada e ao lutar pela educação, e 

tendo em vista as estratégias múltiplas desenvolvidas para estes fins, Cacique Babau fez 

prova de uma habilidade ímpar em transitar entre duas maneiras de pensar distintas, não 

 
4 Art. 231: São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger 

e fazer respeitar todos os seus bens. 
5 Cf. Michel Alliot. Le droit et le service public au miroir de l’anthropologie. Textes choisis et édités par 

C. Kuyu. Paris: Karthala, 2003; Etienne Le Roy. Le jeu des lois, une anthropologie ‘dynamique’ du droit, 

Paris, Maison des Sciences de l’Homme, L.G.D.J, Droit et Société, n° 28, 1999 ; Orlando Villas-Boas Filho, 

Juridicidade: uma abordagem crítica à monolatria jurídica enquanto obstáculo epistemológico, Revista Fac. 

Dir. Univ. São Paulo, v. 109 p. 281 - 325 jan./dez. 2014. 
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raro colidentes. Identificamos a experiência desse Tupinambá como um caso autêntico de 

bilinguismo jurídico, segundo o qual, sem descurar das formas de ordenação e normação 

de seu mundo, com cosmologia e cosmogonia próprias, mobiliza ferramentas do direito 

oficial a fim de garantir existência e reprodução social em “seus próprios termos”. Ou 

seja, nos termos deles, e não nos nossos, ainda que o uso das arenas institucionais, o 

recurso a ações judiciais, as falas públicas em audiência mimetizem, de certo modo, um 

certo “ar de família” para o homem branco. O ministro Ayres Britto já tinha dado conta 

dessa sensibilidade em julgamento de 2012, em que se determinou o retorno da terra aos 

índios Pataxós. Assim se posiciona quando da discussão sobre o alcance da expressão 

“posse permanente”: 

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É preciso 

entender a realidade indígena, a cultura, a cosmovisão indígena. Eles têm a 

peculiaridade - embora parece um paradoxo semântico - de estar onde não 

estão. Ou seja, eles não estão nas áreas sagradas, por exemplo, senão em 

visitas. Eles não estão permanentemente (grifamos)6.  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas estariam em todo o 

Brasil, Excelência.  

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não, há laudos 

antropológicos bem fundamentados que retratam esse tipo de mundividência, 

de usos e costumes que não correspondem aos nossos, correspondem aos deles. 

E o que a Constituição protege são os usos e costumes deles, dos indígenas, e 

não os nossos usos e costumes (grifamos)7.  

  

Além da juridicidade indígena, pautada sobretudo nos costumes, o Cacique Babau 

domina igualmente a juridicidade ocidental. Aquela juridicidade não responde à falta de 

um direito escrito e codificado8. Não subjuga os indígenas pelo temor mágico-religioso 

como se acreditou no passado9. Ao contrário, a ordem legal indígena é baseada e tira sua 

força vinculante do meio social e de um sistema complexo de reciprocidades e obrigações 

mútuas10, segundo um sentido de utilidade prática respaldado na razão e na experiência. 

Onde se insistiu e ainda se insiste em afirmar a existência de uma “obediência automática” 

dos povos primitivos à lei tribal, porque fundada no misticismo, na religião ou no temor 

 
6 Extratos da decisão no âmbito da ACO 312, STF, p. 144 e s. Cf. na íntegra: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629999  
7 Idem.  
8 Pierre Clastres. La Société contre l'État: Recherches d’anthropologie politique. Paris: Minuit, 1974. 
9 Edward Evans Evans-Pritchard. Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande, Oxford University 

Press: 1976. 
10 Marcel Mauss. Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. PUF, coll. 

« Quadrige Grands textes », 2007. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629999


6 
 

a deus, demonstrou-se pelo intermédio de inúmeros estudos a astúcia, a habilidade e a 

irresignação em sua relação com a juridicidade11.    

A guerra e a comunicação sobre a guerra nos remetem à razão de um povo que 

quer retomar a terra perdida em nome do sangue familiar derramado, sem ter que 

necessariamente derramar o do inimigo. A reivindicação do ensino dos direitos indígenas 

e da criação da disciplina História Oral Tupinambá no Colégio da comunidade para que 

façam sua própria pesquisa, seu próprio ensino, é feita nos termos da CF/88 a fim de 

formar lideranças que não somente a protejam como também se insurjam em caso de sua 

má aplicação. A noção de legitimidade, ainda que não conheçam esse vocábulo, é posta 

à prova a cada decisão a ser tomada, donde a integração da comunidade. Nas palavras de 

Babau, “só existe na história, quem conta sua própria história, porque o outro, quando 

conta a história do outro, apaga o outro, diminui o outro na história. Tupinambá voltou 

para resgatar isso, deixar tudo no seu lugar. Voltar na origem, no direito”12.   

O que tentamos argumentar aqui é que não se tratou apenas de fazer dialogar 

diversidades culturais e epistêmicas, mas também jurídicas, donde o cabimento do pedido 

que ora se analisa. Ocorre que, muito em razão da “monolatria” acerca do direito 

ocidental13, outras formas de organização normativa da vida são classificadas, mesmo 

subclassificadas, apenas na chave genérica da “cultura”, na qual, por exemplo, ao 

valorizarmos orgulhosamente os “conhecimentos dos povos tradicionais” parecemos 

querer encerrar o debate sobre a juridicidade de suas práticas e visões de mundo. Temos 

que essa é uma forma persistente de apagamento da alteridade e não deve ser chancelada 

pela Universidade.   

Qual outro lugar para reconhecimento de notório saber à experiência do Cacique 

Babau senão dentre nós, o lugar do direito? A pergunta é retórica, pois que consideramos 

que o encaminhamento da presente solicitação para outra disciplina, por exemplo, a de 

“saberes tradicionais”, nos deixaria em uma posição extremamente constrangedora, pelo 

que tem de tácito e, sobretudo, de implícito.    

Ao mobilizar o direito do homem branco, ao participar de suas arenas 

institucionais, notadamente a jurídica, em que foram de regra até há pouco tempo objeto 

 
11 Bronislaw Malinowski. Argonauts of the Western Pacific. New York: Dutton. 1922; do mesmo autor: 

Crime and costum in savage society. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.; New York: Harcourt, 

Brace & Co., 1926. 
12 Memorial, 2021, p. 32.  
13 Pierre Legendre. Sur la question dogmatique en Occident. Paris : Fayard, 1999.  
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e não sujeito de direitos, os indígenas nos indicam que podem aprender. Oxalá possamos 

testemunhar dessa mesma habilidade, antes da “queda do céu”.   

   Por essas razões, manifestamo-nos favoráveis à indicação do Cacique Babau à 

obtenção do título de Notório Saber em Direito e nos colocamos à disposição deste 

Colegiado, caso entendam necessárias informações complementares.  

 

Camila Nicácio, Mariana Lara e Pedro Nicoli 

 

 

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a anedota... 

 

ESCLARECIMENTO A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA14 - E aí é que 

começa a maior parte do conflito, Senhor Presidente, porque, a partir de 60, com todos 

esses dados, com todos esses documentos, não se considerando a Bahia não ser a 

proprietária, e por causa da Constituição de 46, passou a expedir títulos, que são os 

apresentados pelos réus, que afirmam: "Mas eu tenho um título, e um título do Estado." 

Isso se acentuou na década de 70. Ou seja, já após a inclusão na Carta de 67, de que essas 

terras de índios eram da União, eram arroladas entre os bens da União.  

 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sim.  

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - A titulação - há uma 

diferença, aí, interessante - é eliminação física da terra indígena. É diferente do genocídio, 

que é a eliminação física do próprio indígena. E do etnocídio, que é a eliminação da 

cultura, da mundividência indígena.  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Aqui os índios nunca deixaram, Senhor 

Presidente, de estar na área. O que eles tiveram foi, no século XVII e XVIII, um número 

enorme e foram diminuindo. E a partir da década de 50 e 60, diminuíram a tal ponto que, 

 
14 Extratos da decisão no âmbito da ACO 312, STF, p. 144 e s. Cf. na íntegra: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629999 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629999
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em alguns documentos anexos, chega-se a dizer que os índios assistidos eram em número 

de trinta, depois em número de quatorze, mas não se tem o total. E eles dizem: "E havia 

os índios que erravam à cata de um lugar para se arranchar". Por isso o Ministro Eros 

Grau, quando julgou procedente, afirmou BA e eu até faço várias citações do voto de 

Vossa Excelência – que, quando não há uma mestiçagem, não há uma integração do índio, 

mas eles são forçados a sair da área, querem o tempo todo voltar, e resistem, e nunca 

deixaram de ter ali o cemitério, que o nosso perito acentua, afirma a existência, as suas 

práticas, tudo isso. Diante de todo esse quadro, aqui, não se pode deixar de dizer que tem 

havido ausência deles em algum momento. Houve uma acentuada diminuição, e, só a 

partir da década de 80, é que, há de novo, o retorno deles, já de uma forma mais acentuada 

e com atuação da Funai. 

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A regência é da Constituição de 1967. 

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Do marco dado pelo Ministro Eros Grau.  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A Constituição previa a posse 

permanente.  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Posse permanente.  

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Mas o regime dessa posse não é o da 

chamada posse civil.  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não.  

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Já que é fundamental. Não é o regime da 

posse civil  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Exatamente.  

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É posse como instituto de 

direito constitucional.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Constitucional. O fundamento é 

constitucional.  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Qual seria a definição de posse?  

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Preservação da sobrevivência biológica e 

da identidade cultural do grupo indígena.  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Qual seria a definição?  

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, exatamente isso.  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E onde estaria ela?  

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Os usos e costumes 

indígenas, segundo a mundividência deles, a concepção e prática de vida deles.     
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A vontade que se impõe por força de 

uma titularidade que vem da condição.  

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - É ato de disposição do Estado para 

preservação da raça.  

 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.  

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Vinculada.  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Exatamente.  

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Inalienável.  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Inalienável.  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas a ação visa a declaração de nulidade 

dos títulos, a partir de uma premissa segundo a qual a Carta de 1967 reconheceu aos 

indígenas o direito às áreas efetivamente ocupadas. Aí é que está o problema.  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Bom, eu continuo, então, meu voto só 

para....  

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Se Vossa Excelência 

permite.  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sim, há vários laudos.  

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Quando se fala 

mundividência indígena...  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Tanto os laudos antropológicos quanto... 

 

 O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É preciso entender a 

realidade indígena, a cultura, a cosmovisão indígena. Eles têm a peculiaridade - embora 

parece um paradoxo semântico - de estar onde não estão. Ou seja, eles não estão nas áreas 

sagradas, por exemplo, senão em visitas. Eles não estão permanentemente.  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas estariam em todo o Brasil, 

Excelência.  

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não, há laudos 

antropológicos bem fundamentados que retratam esse tipo de mundividência, de usos e 

costumes que não correspondem aos nossos, correspondem aos deles. E o que a 

Constituição protege são os usos e costumes deles, dos indígenas, e não os nossos usos e 

costumes.  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Posse permanente, a teor da Carta.  
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O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - O que a Constituição de 1967 determinou? 

Garantiu a posse permanente. Não erigiu a posse factual, nos termos do regime da posse 

civil, em condição de posse.  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A permanência da posse.  

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Isso.  

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - O que a Constituição preceituou é que essas 

terras são destinadas e garantidas para posse permanente.  

 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.  

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Ainda que os indígenas já não estejam lá 

por conta de violência.  

 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito.  

 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E aqui não se pode dizer que, em algum 

momento, não tenham estado, porque eles podiam perambular.  

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Não, estiveram durante muito tempo. 


