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CADERNOS PARAIBANOS DE ANTROPOLOGIA 

dedica seu primeiro número ao professor

JOSÉ HESKETH LAVAREDA

pioneiro da Antropologia na Paraíba 

que, com seus ensinamentos e seu exem 

pio, estimulou a muitos de nós para 

continuar o trabalho por ele iniciado



A OCUPAÇÃO DQ INTERIOR DA PARAÍBA.

AÊCia VILLAR DE AQUILO (+)

lo Antecedentes.

Cerca de Ditenta e cinco anos depois do-início da coloniza
ção europeia, apenas â décima parte do território.^ atual da Paraíba se 
encontrava devidamente ocupada* Com excessao da cósta,e-dD baixo cur
so dos rios Paraiba, Mamanguape e. Camaratuba e seus afluentes,. r onde 
se localizava a agro-manufatura do açucar, os limites habitados da .Cê.- 
pitania p o u c o■avançaram nas- duas;primeiras décadas apos a expulsão dos: 
flamengas: deslocára-se. algumas, leguas, de Itapua para .o aldeiamento 
indigena do P i l a r .  Partindo do litoral, apenas algumas entradas a Ser 
ra da Copaaba, atual Serra dg Raiz, ja conhecida.dos; primeiros coloni 
zadores, em incursões contra índios; por contrabandistas franceses , 
que ate ali andaram em busca d d .pau-brasil e dos batavos,■ate aonde 
chegou a expedição de Herckman,, Talvez alguns currais.ífossem um pouco 
mais alem do Pilar e colonos mais afoitos chegaram a atingir os então 
chamados sertões do Pao e dos Bruxnxas, locais dos atuais municípios 
de Alagoa Grande a Areia, sem que deixassem vestígios de ocupação.

Era esta a situação- da cqlpnizaçao efetiva da Paraíba na,.dé 
cada dos setenta, dos anos mil e seiscentos.^ quando se fundou a al-^" 
deia missionaria do Pilar, epoea em que Antonio de Oliveira, proceden 
te da Bahia, se estabelece no Boqueirão, situado no alto do curso do*” 

riD Paraíba. Antonio-de Oliveira seria o pioneiro da conquista do in

terior da Capitania, que se iria.processar de forma intensiva a par
tir do ultimo quartel tio Seeulo XVII, quando a Paraíba completa o pri 
meiro centenário, da conquista europeia e se prolongaria por quase to
da a centúria seguinte.

2. 0 ultimo quartel do Século XVII» ,

A ocupaçao do interior da Paraíba, à semelhança de outras 
capitanias do: Nordeste, processou-se de forma diversa da colonizaç ã o 
do litoral. Em vez da ctaa de açucar, da agricultura, •• foi o gado, a 
pecuaria, o principal propulsor desta expansão territorial. Salvador

(+) Livre Docente em Antropologia; professor1do Departamento de Ciên- 
cias Sociais, Campus I, João. Pessoa.



e não Olinda, nem mesmo a cidade da Paraíba, foi a principal centro dea 
ta frente de ocupação. 0 rio Sao Francisco, seus afluentes e outros 
rios foram as principais vias de penetração e nao □ mar»

0 elemento humano, que promoveu a ocupação interiorana, era 
tambem diferente dos primeiras portuguesès que aportaram'no nosso lit£ 

ral» Embora participando dos principais elementos culturais dos seus 
ancestrais, ja era o brasileiro, criado e multiplicado durante secu 1 o 
e  meio ds colonizaçao, geralmente produto da mestiçagem dos portugue - 
ses com índias e negras - os mamelucos e mulatas. E, muito mais impor
tante que a herança genetica, são os fatores culturais que tornavam es_ 
te novo homem mais apto a difícil empresa de Dcupar o interior do país: 
participava das duas culturas dos seus pais, era enriquecido por.gran
de numero de elementos que permitiam uma melhor adaptação ao meio, me
lhores condições de. sobrevivendi a nos momentos difíceis e maior apti - 
dgo para criar novos ambientes»' 0 português de origem, o mazombo,filho 
de.eurDpEüs e especialmente de portugueses nascidD no Brasil e o negro 
e principalmente'o escravo negro*, quase não participaram deste novo 
processo de colonização« .Q índio- foi o seu principal sustentáculo» No
vamente se aproveitou as dissensÕes existentes entre os indigenas, fo
mentando as lutas entre grupos tribais: e utilizando o gentio,:aliada , 
domesticado ou submetido, para reforço.bélico, pais na realidadE, o 
grüsso:da,s tropas de sertanistas è bandeirantes eram composta de índi
os. .

tinham em comum as duas.frentes de ocupaçao territorial ode- 
pendenoia economica da peouana,. cujo produto era destinado a abaste
cer os engenhos de bois de traçao e carne e posteriormefi.te as areas de
mineração, alem dos centros urbanos litorâneos.\

flntonio de Oliveira parece ter sido o primeiro sertsnista a 
s e’estabelecer na caatinga paraibana.. Procede d a■Bahia através do rio 
Sao' Francisco, percorre o ■vale do rio Pajau* entra em territorio parai 
bano através do rib Sueuru é prossegue pelo rio Paraiba ato o Soquei - 
rab. Sabido que nu Nordeste^- com excessao do Sao Francisco e □ Parnai- 
ba., nao. existem * .rios navegaveis em . seu curso., superior; eram os leitos 
sacos dos rios. temporários e seus vales as melhores' vias de penetração 
para o interior, entao virgem de trilhas e estradas. Ü roteiro.percor
rido ' pelos^entradistas da Casa da Torre teve maior penetração territo
rial. Tambem originaria da Oahia e através dD Sao Francisco - que foi 
o principal centro dispersor’das entradas que se dirigiam para a inte
rior do Nordeste percorre, em seguida, o rio Pajeu e entra na ' Pa
raiba pelo rio Pianco e prossegue através dos rios do Peixe ePiranhas, 
fl via de penetraçao para o interior partindo do litoral atravss do rio 
Paraíba nao teve á intensidade das frentes de-ocupação dirigidas das 
capitanias da sulo_,A presença de bandeirantes paulistas no Nordeste1, e 
tambem na Paraiba, e incontroversa, chamadas que foram para çombatfer in 
dios rebelados e posteriormente a quilombo dos Palmares, mas a ocupa - 
çao efetiva de terras na Paraiba_por aqueles ..sertanistas e . altaments du 
vidosa e tende a s e r ;negativa apbs as minuciosas pesquisas realizadas 
per Wilson Seixas no cartório de Pombal," onde nenhum documento sobre o 
assunta foi encontrado. Tentativa de pesse, parece que houve da parte



dü bandeirante Morais Navarro, o que levou a viuva do coronel Francis_ 
ca Dias D'Avila a fazer o Governador-Geral 0. Rodrigo da Costada de
clarar que lhe pertenciam os distritos de Pianco^ Piranhas,:Açu, Ja- 
guaribe e seus sertÕes, varejados .e descobertos a custa da CasadaTo,r 

re" (Calmon l9GB:Í35)a _ : ,

ê incóhteste o papéí da Casa da Torce no povoamento do inte 
rior d o .Nordeste® Foi umà das pioneiras na-ocupação das caatingas pa
raibanas e, segundo Wilson Seixas, détiVera em'suas mãos gua b e
um--terço das terras do sertão da Paraíba. Era sesmeira do Pianco, Pi
ranhas de Cima e Rio dü Peixe". D que restava da caatinga, i n c l u i n d o  
o Cariri Velho, pertencia em grande parte: a fampilia Oliveira Ledo 
Um dos mais antigos e dos principais representantes deste çla, Teodo- 
sio de Oliveira Ledo, era pessoa extremamente ligada aos D'Avila da 
Casa da Torre, de quem era procurador (Calmon 1950:128)„e rendeiro de 
vinte e oito propriedades na ribeira da ria do Peixe com a obrigaçao 
de pagar um'ovo, ou um frango de foro em cada ano de rende" (Seixas 
1975:jS5-G6) . . ' ..... ■ ’

> Ireneu Pinto escreve que "já havia fazenda de gado nó Pian
co" em 1690 .(I, 1977) e Pedro Carrilho de Andrade refere-se a levan - 
tes de índios cont.ra colonos estabelecidos nas Rybeyras, do asu e mos 
coro" entre os anos de 1687 e 1ËS8 (Andrade 1909:1^0).

À semelhança do litoral^ o mediterrâneo nordestino, na épo
ca em que se iniciou a sua ocupaçao pelos sertanistas, nao constituía 
um^vazio populacional.^Era habitado por grupos indígenas, gue, 'ao con
trario dos tupis litorâneos,■ que constituíam uma unidade étnica, eram 
diversificados pelas línguas e costumes, o q u e  evidencia' diferentes 
procedencias. Est^s bandos indigtenas tinham em comum a simplicida d e 
das suas culturas, mais atrasadas que a dos tupis, encontrando-se ai_n 
da no estagio de caçadores e coletores, e parece que nao conheciam a 

incipiente agricultura dos índios litorâneos. Devido ao nomadismo pró_ 
pria dos bandas^de caçadores e coletores, certamei-ite agravada pela a- 
ridez do territorip ande': vi viam, pela perseguição âe outros bandos e 
posteriormente dos sertanistas, não e fácil fixar o local de origem e 
a ~res habitada por esses grupos indígenas, qus extrapola os limi t es 
dos atuais estadas nordestinas. As informaçges históricas e etnográfi 
cas, sobre os nativas do mediterrâneo, sao precarias:e confusas, fre
quentemente, fantasiosas e imbuidas de imagens preconcebidas, que tem 
como fonte documentos oficiais e escritas dfe cronistas e missionários, 
que sempre procuram ordenar as suas ideias no sentida pratico de'-de - 
turpar e denegrir os índios e suas culturas.  ̂ ^

■ Autores mais antigos - certamente influenciados.'pela unida
de etnica dos indios■litorâneos -'tinham ds índios do mediterrânea co 
mo pertencentes aos cariris e alguns -chegam a admitir a existencia de 
grupas tupis nas caatingas paraibanas..Estudos recentes já admitem a 
existencia de dois grandes troncos.indígenas- no interior da Paraíba : 
as cariris,' aos quais pertenciam as chocos, paratios, carnaiós., boda- 
pitas ou fagundes, bultrins, icos e coremas,e o tronco dos tarairius, 
com os: grupos tribais dos junduis, arius, pegas, panatis, sucurúas ,



paiacus, canidés , genipapos, cavaloantis (facção dos arius) e vidaia 
(Borges 1984:41)«

A violência e a crueldade contra os nativos, constantes des_ 
de;.o início da colonização do Brasil, iriam se exarcebar com o avanço 
dá frente pecuária de ocupação da mediterrâneo nordestino. 0 índio que 
no início parece nao ter recebido.com hostilidade os sertanistas, come 
ÇO.U a reagir quando verificou que suas terras eatavam sendo ocupadas e 
elBT enxotado.,.para os terrenos mais esterçis, seus campos de caça inva
didos ppr animais estranhas e -muilo màiores''que . OS: pequenos bichos ate 
entao existentes naquelas regiões adustas. Julgou-sc com o direito de 
flechar os b o i s .e cavalos, pâra ele uma caça como outra qualquer, E 
veiç a repr-esalia, dos novos donos das terras, que não se limitaram a~ 
apenas a defender os seus rebanhos e as suas pessoas. Subjugaram os ín 
dios para os seus trabalhos, passaram a prear nativos e vende-los para 
os engenhos do litoral. Era inevitável o conflito e suas- conseqüências, 
pouco importantD quem o iniciou, ou.incompatíveis formas de impedi « lo 
ou mesmo atenua-la. Era o encontro e o choque de dois povos pertencen
tes a estágios culturais diversos,., pela ocupação do mesmo espaço físi
co, embate que fatalmente favorecia' o grupo culturalmente mais com
plexo e principalmente o.gue possuísse melhor tecnologia. Aconteceu no 
Nordeste o que ha milênios acontecera em outras partes do mundo: o en
contro e o confronto entre pastores e caçadores. Desta vez, pastor e s 
avançados no tempo, possuidores da tecnologia do mercantilismo, conhe
cedores de armas de fogD, contra bandos de caçadores e coletores ainda 
na selvageria própria deste estagio cultural, alguns deles nãa' conhe ■? 
cendo sequer o arco e a flecha.-'

E, para agravar a situação do índio do mediterrâneo nordesti 
no, a pecuaria necessitava de poucos homens e muitas' terras para povo
ar com os rebanhos; nao'carecia sequer de escravos que eram incompatí
veis com esta atividade* 0 indio, ao contrarip do qüe muitas vezes se 
pensa,, pouco foi aproveitado no pastoreio; foi quase' tüdo exterminado 
quando nao mais necessário para combater outros Índios; alguns gldeia- 
dos compulsoriaménte, em locais determinados, estrategicamente escolhi 
dos, para reserva de mao de obra,: ou^belica; outros escravizados, leva 
dos para,servir de força de trabalho na agricultura do litoral e pou
quíssimos indios utilizados nas lidás pecuarias.

:Ds conflitos entre os dois povos se tornaram frequentes e às 
vezes intensos. Foi o que aconteceu logo no início da fundação dos pri_ 
meiros núcleos de ocupaçao do mediterrâneo nordestino pelos sertanis - 
tas. I\ias ultimas décadas dos anos mil e seiscentas tem início s se pro ' 
longa^pela centúria seguinte a conhecida "guerra dos indios", " g u e r r a  
dos barbaras” ou "guerra dos tapuias", as vezes, também chamada impro 
priamente de rt Confederaçao: dos Cariris" ,pois a grande' maioria dos confj3 
derados eram nativos pertencentes ao tronco tarairiu. Esta guerra inte 
riorans abrangeu, principalmente, os extremos do Ceará, Rio Grande do 
Norte e Paraiba - os; vales dos rios Jaguaribe, flçú, Piranhas e PiancS.

■  ̂ Eram frequentes os ataques indigenas nessa região' contra- fa
zendeiros que se estabeleciam com criação de gado e..as tropelias nome-



tidas pelas sertanistas, conseguiram'quase o impossível: a uniao de 
grupos, indígenas que normalmente se hostilizavam, para exterminar 'bs 
invasores de suas terras. Con,Pederaram-se: os "Jandois, Urius, Piacus, 
Eareti.us, Eycos e Dutros anexüs nas' 'partes do brazil Capitanias dB Pe_r 
nambuco, Rio Grande, Ribeyra's do asu e Eyaguoaribe"-, segundo Pedro Ca_r 
rilhb de Andrade, um dos comandantes desta guerra contra. □ gentio 
(19Q9:133-ít)„ União Frágil esta dos grupas indígenas. Logo’: reacende - 
ram-se as antigas dissensões existentes entre os'bandos, .entre gents 
que' tinha a vingança comD- uma virtude e que não sabia perdoar' os seus 
desafetos e foram tambem seduzidos.pelas^promessas hipócritas dos ser 
tanistas» Apesar destas deficiências■de parte dos índios e tambem dos 
sertanistas, pois as disputas entre eles foram tambem frequentes,esta 
luta se prolongou, pelo menos, por trinta anos e continuou afloran d o 
em areas mais restritas por grande parte do-século XVIII. Perturbou a 
vida e a paz das capitanias do (Mordeste: foram frequentes os desloca
mentos humanos, de diversas partes da região, .afim de combaterem os 
selvagens rebeladas, grandes as despesaè com armas, munições, viveres, 
soldo e vantagens pagos aos combatentes. Bandeirantes paulistas foram 
contratados e participaram eficientemente dessas lutas contra os gen
tios. □ ciclo do ouro de lavagem se encontrava entao!emdecadencia e 
os bandeirantes vicentinos ' ofereciam seus serviços' a fazendeiros e s_e 
nhores de engenhos da Nordeste para reprimir tribos indígenas rebel - 
des e negros aquil.ombados : era o Ciclo do Sertanismo de Contrato (A- 
lencar 1979:57). Possuíam os bandeirantes uma vasta e prolongada expe 

xiencia na lida e na luta contra indígenas: eles p r o p n o s  mamelucos , 
participando intensamente de costumes e hábitos nativos e utilizando 
mais a língua geral que o português. Era o grosso das' tropas bandei - 
rantes constituído de. índios das mais diversas procedencias, maneira 
eficaz de combater outras índios. Esta a opinião de um escritor anoni_, 
mo, contemporâneo da "guerra dos barbaros" que, rèfèrinda-se a parti- 
cipaçao dos paulistas naquela luta, acrescenta: o gentio bravo

por serras, por penhas, por matos, por catinga so com o gentio man s o 
se ha de conquistar e não oom outra poder” (Abreu 197G:1G9)<,

Ds sertanistas que tomaram parte na ocupação do interior pjí 
raibano nao desprezaram esta pratica de aproveitamento belico de m -  
dios^cqntra m d i o s que ' vinha se mostrando altamente eficiente desde 
o inicio da colonização. Joffil^ na sua "Synopsis das Sesmarias',1 tran£ 
creve uma cháaçao de terras aos índios sucurus por-terem combatida ta~ 
puras barbaros (1977:314). Teodosio de OliUeira Ledo es
creve ao governador sabre o acorda com os indios coremas, com ds quais 
“marchou em direção do Apodi, aonde depois de repetidas vitorias, re
gressou ao ..sertão das Piranhas, fundando ali o arraial (de Piancal. 
(Seixas 1975:53). Os batavos tambem se aliaram a.grupos indígenas co
mo as janduis, e fazia parte da poçítica de Nassau a amizade com os 
m d i o s :  "Agiam os flamengos no caso, em obediencia a uma politioa tra 
çada pelo Conselho dos XIX, muito antes da invasãó de Pernambuco" (Me 
Id .. í\letD 1947:231). ,. .

Os indios aldgigdcis eram abrigados a combater outros m d i o s  
e nem o missionário estava isento deste encargo: fuiobrigado ’ a



partir com os :indios das quatro 'aldeias que tinhamos sob a-nossa dirjs 
ç-ão, as quais se juntaram vários outros de diversas aldeias" (Nantes 
1979:51) o. Referia-se □ capuchinho francês a sua participaçao compuls_o 
ria e de seus' aldeiados, em guerras contra índios que estavam estor - 
vando os objetivos dos Dias d'Avila. Este fato parece explicar' o in
teresse que as vezes apresentavam os sertanistas em solicitar □ alde_i 
amento missionário dos indios, quando e sabidü que, sertanistas e re
ligiosos das missões sempre se hostilizaram. Assim, muitas daque 1 a s 
aldeias indígenas, algumas das quais seriam núcleos de futuras çida - 
des, seriam na realidade reservas de combatentes indigenas, utiliza - 
das para engrossar; os efetivos bélicos dos sertanistas» Coriolano. de 
Medeiros faz uma insinuaçao quando s e : refere a Boqueirão, sempre tido- 
como originário de uma aldeia indigena, como centro de operações ser
tanistas: “As entradas tiveram suas bases de operaçoes em Boqueirão , 
p-ovoado actual do municipio de: Cabaceiras, e dahi seguiram abrindo a 
chicote, a tiros, a punhal, caminho entre as s e l v a g e n s e n t r e  si .en
tregues a constantes lutas" (1912:íf05) »

Theodnsio de Oliveira Ledo, em carta dirigida ao próprio go 
vernador da Paraiba.- Manoel Soares de Albergaria,'em 1699,- narrando 
os sucessos obtidos contra os indics, escreve: "... e das presas man
dei matar muitas por serem incapazes..,11 (Seixas 1975:5£t). Mereceu a- 
penas censuras do Rei. Censüras e nada mais, cujo principal motivo se 
encontra na real queixa: hia ser conveniente uzarce com elles de
toda a piedade por q o exemplo do rigor que com elle ececutou seria 
dar ocasiao a fazer aos mais nossas contrários vendo a nossa impieda
d e ^ , "  (Pinto 1977:93)*, ' !

□ conteúdo deste ultimo paragrafo ~e uma constante nos docu
mentos oficiais, Dnde se verifica que a pessoa do indio nada valia « 
Os' escandalos provocados, com atitudes desse tipo e a possibilidade de 
represalias eram quase as unicas limitantes desses excessos cometidos 
contra os nativos, alem dD seu pequeno valor aconomico. Certamente- o 

dialogo entre personagens do romance "Manaira" deve ter-se passada nas 
caatingas paraibanas:

 ̂ "Manoel intercedeu pela vida dos prisioneiros,, Tirassem
lhes a liberdade mas lhes deixassem a vida.+  n» f f
Teodosio respondeu: IMao convem: o escravo indigena esta no 
litDral, valendo de tres a quatro cruzados. Soltal»-üa e dar 
forças a inimigos.; conservai—os encarcerados, seria arrui - 
nar-nos para sustental-os. Alem disto.,,nan sao christaos „
E apunhalou-os" (Medeiros s.d.:15íf).

(\la realidade, era impossível transportar grande numero de 
prisioneiros’; por regiões semi-aridas, quase estereis em grande-parte 
do ano, numa guerra onde o proprio soldado tinha que prover a s u à s u b  ' 
sistencia caçando, coletando frutas silvestres e abatendo o gadó ■ qúe 
enc.Dntrava0 Libertados, os prisioneiros certamente retomariam contra 
os seus captoras' e somente restava uma alternativa: o massacre. □ pro
cesso dé ocupaçao'do semi-arido era irreversivel e ja não'dependia da 
possivel boa vontade bu bondade dos que nele participavam. Os seus



t .
objetivos eram incompatíveis com escrupulos etioos e religiosos exis

tentes em areas menos violentas.

Ê evidente, e nab^merece maiores divagações, o ataque cens-
£ * 

tante dos índios .contra os invasores ..de suas terras e principalmen t ^ 
revidando maus tratos que lhes infringiam os sertanistas e colonizad£ 
res. Disposição, coragem e justificativas nao faltàvam aos indigen as 
do mediterrâneo nordestino, qüe se perderam pela cultura simples,pela 
baixa tecnologia que possuiam. ^

Apesar do informe do capitao-mor da' Paraíba, Manuel (Munas 
Leitão, de que "o sertão da Capitania estava limpo de índio rebelado’1 
e que por isso não era mais necessário "fundar a aldeia das Piranhas 
com índios cariris e caboclos de Mamanguape, as -ordens de Custodio de 
Oliveira Ledo, conforme recomendações do governo". Reagiu □ governa - 
dor geral, D, João de- Lencastro; ,!0s que informaram a Vossa Merce lhe 
ocultaram a verdade, porque no mesmo tempo me fizeram aqui. . petições 
alguns donos de currais que tem no Pianco, donde se 'precederam algu - 
mas hostilidades de tapuias, que mataram mais de doze pessoas e muito 
gado, roubando-lhes as casas com tal ferocidade que nao ha quem quei
ra ir assistir naqueles currais e ficam perdidos todos os gados; oque 
ei nao acabava de crer pela suposição de estar provido o posto das- PI 
ranhas e pela confiança que faço de Custodio de Oliveira, de cuja ju
risdição sao os Piancos" . E acrescenta em seguida: "Bua Majestade: t'or 
n a ' a recomendar a guerra, que ainda agora e mais necessaria, não so p̂ e 
la'segurança dos moradores dessas capitanias e interessados desta,mas 
pelo novo caminho que.sè abriu ao Estado do Maranhão ate esta praça , 
como Bua Majestade mandou; pois se não desimpedir de bárbaros se não 
poâera Frequentar por ele a comunicaçao dos dois Estados". Isto se pas 
save em 1S95 (Almeida 1976:^6-47). 0 documento e de suma importanc ia 
para a pesquisa histórica. Alem de outras informaçoes, comprova uma 
constante da politíca colonial portuguesa de misturar indivíduos de 
procedencias diversas "... que chamam Mamanguapes e tapuias cariris11, 

processo eficiente,, tamhem muito empregado com os negros, e que muito, 
facilitava a deculturaçao, através da união de pessoas com costumes di 
versos, falando línguas diferentes, deslocados para terras estranh a s 
e que frequentemente se hostilizavam. A guerra aos indios era incentrá 
vada pela própria Coroa, "Sua Majestade torna a recomendar a guerra", 
que financiava armas e municoes e as vezes deslocava áte tropas ' de 
linha. Ja existia um caminho terrestre entre o Maranhao e a Capital da 
Calonia, novo caminha.que se abriu do Estado dD Maranhao ate
esta praça (Bahia)"»

' Ao findar □ SenuIn XVII estava..d território da Capitania da 
Paraiba quase todo devassado. Apenas alguns vazios se interpunham en
tre os espaços palmilhados pelas duas frentes dé ocupação,-que foram 
de .povoamento mais tardio. Talvez este fato tenha motivado o nome da 
serra que serviu de barreira entre as duas frentesBorborema-", de 
"por-por-ev/ma, sem gente, terra sem moradores" (Almeida 1978:263). As, 
veredas dos sertanistas e ds caminhos da/gado iam sulcando o seu ter— 
ritorio. As sesmarias tinham dimensões de. muitas leguas quadradas, on



de rendáiros -ë' possëiros se iam estabelecendo com seus rebanhos^Havia 
muita terra para pouca gente e um pequeno sitio naquela epaca possuia 
uma legua quadrada. Gs primeiros núcleos populacionais foram surgindo: 
Boqueirão, o primeirú, em 1670; depois Campina Grande,', em 1697 C'Pinto 
1977:90-91). ..e □ arraial do PianGO, em 1698, situado nos arredares da

r' ■ : r  mm f  \

atual-Ptírnbal-'"e nao de Pianco, como faz parecer,: a primeira vis'ta... "Fox 
o Pianca a primeira localidade do sertão da Paraiba batizada oficial
mente com 'a categoria de povoaçao, A jurisdição do povoado de P i a n c a  
abrangia toda a bacia das Piranhas cujos limites se estendiam desde □ 
sertão^ da Cariri-Velho ate a vila do Ica' e sertão rio Jaguaribe, desde,.
□ sertão do Pajeu ate a fazenda do Jucurutu, no Rio Grande da lUorte 
(Seixas 1975:58).,

Mas, e no praximo secula que a ocupaçao territorial,de gran 
de parte do interior da Paraíba, torna-se efetiva, com a submissão ou ; 
o extermínio' dos indios rebelados e a formaçao de unidades sociais 
mais estabilizadas.

3„ 0 Século XVIII.

Foi durante o século dezoito .que se plasmou 
ciedade do interior nordestino e da Paraiba» Homem e sA
ram forjados pelo intenso isolamento que as distancias 
sociais lhes impuseram; por um clima, frequentemente h 
cessidade de ;sdaptaçao maxima ao ntivo ambiente; pelo e 
dido na criaçao de novas formas de convivências, que p 
breviver e se ajustar a um meio adverso; pela influenc 
principal atividade a que se dedicaram, a pecuaria, e 
tos diversificados que iriam motivar a elaboração e su 
subcultura ’no mediterrâneo do Nordeste» Subcultura evi 
recida mas diferente, em muitos dos séus traços e sob 
tos, da que possuia a sociedade litoranea.

n • * r AA dificil e quase impassível convivência'- ent 
habitantes e os recentes ocupantes das caatingas parai 
va a motivar conflitos que se prolongariam ainda por b 
nos mil e setecentos»

Em 1709 □ Rei envia carta ao governador Joao da Mayo da Ga
ma sobre um levante dos tapuios pegas e coremas, referindo-se que 
1 1 pôr'se achar a naçao Pega com hum cabo com mais de mil e t a n t o s  
arcos...„'J evidente exagere, e que solicitasse o auxílio de T e o d o s i o  
de Oliveira^e se nao bastassEj recorresse ao Governador de Pernambuco, 
UMa Carta Regia de 1710 manda qjuintar as presas da guerra, no prÊprio 
local é adjrÊdece aos captaes-mores Teodbsio de Oliveira Ledo e Luiz 
Soares, ' . „ o  zelo que se tem havido...11. Em 1715 uma Carta Regia pe
dia informaçoes "áoérca da conveniencia da-extinção do Terço dos Pau
listas do Assu, "... officiaps.e soldados ha mais de quinze annos sa- 
hidos da p a t r i a . 11. ’0 capitão, Hieronimo de Tavares vai ao sertão, 'de.: 
ardem do CapitaD-mor, "fazer uma. entrada para castigar o;Tapuiq .re- 
voltado”, em 1718. A Provisão,Regia de 1724, que cria um lugar de ca- 
pitao-mor nas Piranhas e Piahco refere-se a existencia naquela região
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de très aldeias de gentia das nações Coremas, Pariotis e Icos ■ que 
nao estão inteiramente domésticos...11. Em 1732 carria um boato que 03 
índias do sertão1 fari'am um ..levante geral, pela epoca do Natal: "Estu
dada,-- -porem j- tel notícia, variFicou-se que ds moradores lançaram em 
campo este boato para que se podesse Fazer guerra aos índios, afim de 
torná-los como escravos". Carta Regia de 1755 manda .conservar em 
suas aldeias os índios Panafcis" qua os moradores do sertão do Pianco 

por seus excessos os tem lançada Fora "mandando proceder contra a- 

quelles que insultaram os mesmas índias" (Pinto 1977:1D1 - 156). Ve
rifica-se assim", q.ue a resistencia indígena, e verdade que menos in
tensa, prolongou-se por. mais:;:tempoï dn que o admitido .pela ' maioria 
dos nossas cronistas e historiadores. Parece que persistiu enquanto 
houve índios» , Vi ;; ■’ . r

Mas não eram apenas as indiras que perturbavam a paz e 1 a 
tranquilidade daquele povo que vivia nas regiões mais. afastadas.A vi_o 
lência, q u e é  uma das principais características rios pavas pastores , 
Foi uma constante go pástoreiD nordestino. Gs proprips-bandeirantes , 
que Foram contratados para combater os índios, cometeram., uma seria de 
tropelias, motiyos de freqüentes reclamações dos Fazendeiros.- -\Saiâm 
Flechando 0 gado que encontravam, por mero prazer, eram Freqüentes as 
deserções e motins entre eles e faziam constantes pedidos de recompen 
sas por serviços prestadas (Taunay 1975:163-166).

Em 1721, "a doze legoas da cidade da Parahyba, em'casa de 
uma tal Maria de Oliveira, se reune uma partida de assassinos e la- 
droes com os Filhos da dita Maria, genros, 'escravos e parentes,em nu
mero de doze ou quinze e. d’ahi lançam-se a. Fazer, depredações- pelos 
serto^s da capitania, da ribeira do Apuriy, e do Rio -Grande". A Provi
são Regia que cria um lugar de Capitão-mbr. pas Piranhas, e Pianco, em 
1724, tem como' justificativa, alern dz'S prnblemao criados pelos índios, 

a captura de criminosos que andam sem temer por aquellas povoa - 
ções" (Pinto 1977:117 e 121).

Lpreto ,de Couto, comentando a conquista do . Pianco, Piranhas 
e pariri, estrave* "Livres os moradores destes certões das hostilida
des qye. experimentavam no Furor dos índios;"se vião combatidos de 
grande chusma de gente atrevida, e dissoluta, que procurando naquel - 
las terras hua vida livre e licenciosa, cometiao roubos, homicidias , 
e outros^enormes paccados, porque não havia Tribunal, onde nediss e m 
satisFaçaa dos agravos, nem Justiça que ' castigasse os seus insultos--.
0 commerçiá era a medida de suas vontades, e dividas so as pagava'quem 
queria, e muitas vezes o pagamento era hua baila, porque 0 -mator e Fe 
rir/mais que culpa, era bizarria" (Couto 1981:33). “-

.■Ja em meados do Seculo XVIII, Loreto de Couto aponta algsj.,— 
mas das causas .de desajustamentos da sociedade sertaneja, que iriam ge 
rar tipos mdTginni's como o capanga, 0 cangaceiro,- o beato, -e também o 
policial das volantes. . ■ '

' % A estrutura Fundiária, o problema da terra^ aFlorou l a g p .ce
do e a medi'da que aumentaram os rebanhos e a populaçao humana, a pre£ 
sao sobre a terra se Foi intensificando.



partir do iníciO: do Século XVIII as fazendas sertanejas .se 
foram melhor estruturando. AS: imensas_ sesmarias dos d'ftvi:la. Oliveira' 
Leda, a quem pertencia qliase todo o sertão da Paraíba, iam-se desmem 
brando e .foram efetivamente ocupadas, se não de direito, de fato. Os 
herdeiros dessas *duas famílias se opuseram tenazmente aos posseiros que 
invadiam os seus imensos domínios.

A tão decantada frase de Gapistrano de Abreu (1976:125) de 
que Garcia d'fivila: "Para adquirir estas propriedades imensas-, gastou 
apenas papel e' tinta em requerimentos' de sesmarias"', em que pèse a au
toridade do seu autor e o bonito' efeito que provoca, não corresponde a 
realidade. Os d'fivila e dutros sertanistas foram os verdadeiros diri - 
gentes da ucupaçad pastoril do mediterrâneo' nordestino, inip-íimind^o o 
cunho das suas personalidades e uma presença efetiva e, muitas vezes , 
física. Impossível dirigir pessoalmente domínios que. chegaram a mais 
de '250 léguas quadradas, em uma época de comunicações difíceis. ;Alguns 
daqueles sesmeiros, na realidade, preferiram permanecer em'seus damí -■ 
nios da beira mar, enquanto outros viveram a varar os s.ertÕes. SVantes 
faía, pof' exemplo, do encontra que teve com Dias d'Avila, qual . .lhe 
disse que ests^.g ausente ha mais de quatro anos da Casa da Jorre (Sei
xas 1975:64). Ej se existia duvida quanto a participação efetiva ... de 

alguns dos potentados da Casa da Torre na ocupaçao das suas. sesmarias, 
esta presença era incanteste para Dutros sertanistas .que se. .dedicara, ui. 
inteiramente a esta atividade: d s Oliveira Ledo, Afonso Sertão e mui- 
tDá outros. • ■ —:

. ' . Mantinha a Casa da Torre procuradores para fisçaliz.ar e pro
mover a defesa dos seus domínios çqntra posseiros que ocupassem sem 
consentimento e o pagamento do forQ^devido, pais . muitas.;q!as.. sesmari1 a s 
eram divididos em 'sítios1 de 'üma .legua quadrada e arrendados a pesso- 
as de confiança. Estes procuradoras er3m escolhidos entre pessoas de 
mando que pudessem exercer autoridade e força, segundo o governador 
João da Maia e Gama, "... para o que fizeram sempre procuradores ps 
mais poderosos, mais facinorosos e mais temidos, que sempre ate hoje 
em dia usaram é usam destas violências com a maior vexaçao.. (Calmon 
1950:127). Calmon que dedica todo um capítulodS"’sua 11 Historia • da Casa 
daTorre" a esses delegados, afirma que Teodosio de Oliveira L e d o e  Ma 
nusl:Araújo sram procuradores dá Casa da Torre. Foram em grande numero 
os-esbulhos e as demandas provocadas pela Casa da Torre, que no caso da 
Paraiba-^ foram analisadas pDr Seixas, em documentos tíd Cartório de Poni 
bal. Ate contra a viuva e os filhos do seu' antigo procurador, Manuel 
Aràujo, os potentados da Casa-da Torre demandaram (Seixas 1975:63).

A luta pela terra foi uma constante em todo a Nordeste, como...  r 1
bem frisou LJilson Seixas, referindo-se ao inicio do Seculo XVIII: "Por 
esse tempo, ja era notorio a luta em todo o Nordeste pelo domínio da 
terra, a principia entre os 'indígenas e sesmeiros, mais tarde entre es
tes e  os colonosluta*, ali as-, que se manifestou tambem na area serta
neja da Paraíba" (Seixas 1975:70).

' Os-abusos da Casa da Torre levaram o proprio governador. Joao
d a M s i a  Gama a verificar os inconvenientes dos grandes latifúndios na



Paraíba e "chegtm 'até a denunciar a El-Rei-pedindo atenuasse a tirania 
com que agiam os representantes da Casa da Torre contra os colonos que 
trabalhavam e cultivavam.suas terras" (Seixas 1975:70).

Em que pese a-Garta Regia de 1753, que era Favorável aó colo 
no, os grandes latifúndios, : fazendas as vezes com. limites indetermina
dos, continuaram a constituir o principal tipo de. propriedade dD semi- 
árido nordestino e da Paraíba, naquela região- da pecuaria 11 Ultra-exten 
siva", a exigir muitas terras para poucos bois, onde se abrigava uma 
populaçao rarefeita. Certamente □ casamento entre parentes,habitual en_ 
tre as famílias dra fazendeiros,e o instituto do morgadio,'pelo qual 
apenas o filho primogénito herdava e que vigorou ate 1835, dificulta - 
vam uma melhor divisão das propriedades sertanejas«,

D pastoreio nao- favorece a.criaçac de núcleos populacionais 

fixos, na realidade incompatíveis com o nomadismo proprio da1 atividade 
pastoril» IMo caso do 'Nordeste e tambem da Paraíba,.~a população ocupada 
com a pecuaria'extensiva traD se tornou tao errarste quanto a,de outras 
areas pastoris. .Certamente a áfcundancia de terras' q.ue..R-osábilitou o 
criatorid em grandes fazendas e sobretudo, o sistema de propriedade pri 
vada nao coletiva - este ultimo, o-critério mais adDtado entre povos 
pastores permitiu uma maior- fixaçao do -homem e do qado em area mais 
ou [T)EipoS( .delimitadao-, A transumância se rlava geralmente na prapria fa- 
zend.a, d u quango muito,. dentro dos limites da ribeira,. excetuando nos 
casos de prbx-imidade da zonas mais úmidas ou quapda Q fgzendeiro pos
suísse propriedade nestas areas* ..

■ Poucas vezes'e lentamente o esquema linear1 de ocupaçao terri_
torial pela pecuaria de Oliveira Vianna, citado por Jose America de Al 
mei d a -.(1980:596-7)-..- "curral, fazenda, engenho, arraial,: povoação, vi
la" - completava o seu cicln evolutivo, Frequentemente* na segunda- eta 
pa, na fazenda, encerrava^se__a seqüencia de povoamento, que também nao 
se dava naquela ordem« Excluído o engenho, propriedade' de exceção no 
semi-arido nordestino, circunstancias di versas^-f izerom surgir arraiais 
e pcvoaçoes sem que derivassem necessariamente de currais e fazendas „ ■ 
A vila era a sede de município, entidade„politisa, criada através de 
norma legislativa, para atender interesses administrativos.

Arraiais e pequenas povoados surgiam' geralmentB. nos lugares ■ 
mais propícios a concentraçao da. efetivos -para' a ocupação territorial^ 
"base de operaçoes das entradas" assim, já' definida ,po!r; Medeiros q-uan- 
do' se refere á fundaçãa de Boqueirão em 16717 e -a aldeia' do Pilar (Ma- 
riz IgiOrVII) o Origem semelhante é a-da fundação 'do àÿràial-dò Piancó, 
apenas com um sentido de repovoamento : "Tudn: ali ja havia o ido desco —. 
berto. pelos seus ancestrais (de Teodosio de Oliveira Leda) éVpela' célfe 
brejCasa da Torre da Bahia" (Seixas 1975:58)« —

(\los caminhos do gado surgiram tamfiem pequenos pevoarfos,cu^os 
habitantes viviam de diminuto çomerc.io com òs boindeiros : "A experien- 
cia ensinou certos povoadores,a estabelecerem-se pelos caminhos, a fa
zerem açudes, a plantarem mantimentos, que nao precisavam ser exporta- 
dosÿ- porque se vendiam na porta aús transeuntes, a comprarem as reses



»
transviadas d u  desfalecidas que, tratadas com cuidados, o u  aerviarrt a 
alimentação ou revendiam' com lucra" (Abreu 1975:58),..

Campina Grande, deve seu desenvolvimento a; sua excelente'lo
calização da pousQ e encontro de caminhos: "Campina Grande, pois, foi 
nos' primitivos tempos a primeira «  unica estação do planalto, da Borbo 

rema> 'na estrada real que se traçou para ligar os. mais remotos- s e r - : 
toes do capitania com a sua capital; g isto se acha mais ou menos com
provado pelos mais- antigos documentos" (Jdffily 1977:244).. ,

Quase, sempre s e  utilizava o  gentio aldeiado para engross a r'; 
a população dos povoados de maior porte,, certamente como forças de tra' 
balho e belica. As vezes havia a coincidência dos elementos que con
tribuíam para a formação dós povoados - base.'de ocupação territorial 
e ponto de comercio, no caminho, das boiadas. A existencia de bons pas
tos e de agua completavam esta feliz combinaçao. Campina Grande e.. a in . 
da um exemplo dessa'difíçil harmonia de elementos.

„ . , .. '>
fl população humana do semi-arido continuou rarefeita por 

muito rempp. Segundo, cálculos fundamentados em Antonil, Celso Furtado 
admite que, no. inicio do S b c u I d XVIII, o total da popul.açao que
v-ivia da criaçao nordestina não seria .superior a 13.000 pessoas 
Ate meados do Seculo XVIII existia na Paraiba apenas um município, o 
do Capital. 0 primeiro município do sertão foi a vila de Pombal, cria 
da em 1772 e que, segundo Jbse Cezar de Menezes,1 ̂ Governador da Capita 
nia de Pernambuco e das' suas anexas (entre as quais a Paraiba'}, dé ' 
1774 a 1788, possuia: sete Capelas filiaes; setenta e sete Fazen
das; dois mil quatrocentos cincoenta e hum Fogos; e cinco mil quatro
centas e vinte e duas pessoas de desobriga" (Menezes 1918:18). Mai's 
très vilas seriam criadas, em seguida, no sertão: "Campina■■ Grande,vem 
depois, 179Ü, denominada -Vila Nova da Rainha, Soo João do. Carir.i ‘ em 
1B0G. com o nome -de Vila Real de São João dos Cariris Velhos. -A Vila 
de Sousa tambem e de 1800, situada na povoaçao conhecida por .Jardim do 
Rio, do Peixe" (Almeida 1978:71).

Entidade geografica de importancia fundamental na o c u p a ç ã o  
do interior nordestino, foi a ribeira. Como o proprio nome indica, o 
inicio de sua localizaçao- era as margens dos rios, de Onde cameçâvafn'e 
geralmente onde se fixavam as sedes das fazendas. Possuia- assim uma di 
reçao lihear, acompanhando os dursos dos rios, quase unicás fontes- da ■ 
agua indispensável, mas escassa no semi-arido do Mordeste., Eram seis 
as ribèiras: do sertão ' da.. Paraiba, nas . ultimas décadas do Seculo■XVIII: 
Pianco, com a vila do Pombal e a freguezia do. Bom S u c e s s o ; /  Ribeira ■ 
das'Piranhas; Ribeira,;das Espinharas; Ribeira do Saboji; Ribeira - do 
Patu e: Ribeira do' Rio' do Peixe" (Menezes 1918:18-20). ,A ribeiro , do Pa 
tu, hoje:pertencente ao Rio Grande do Worte, fazia parte, naquela epa 
ca, da Paraiba.

. -A- fazenda^de criação foi, na-realidade, por muito tempo ■ a
principal unidade socio-economica das caatingas nordestinaB. Curral 
era o nome primitivo das fazendas, termo empregado pelas primeiros cro. 
nistas, hoje ém desuso, designando 'atualmente apenas.o pequeno cercan
do-de-madeiras ■ ref orçadas onde se contem os animais. Diegues Junior



sintetiza a importância das fazendas d.e criação que .constituem os 

núcleos onde essa influencia do pecuária caracteriza a organização e-
conomicn h social" CDíegues Junior 19 £0: 151)

As- instalações principais de uma fazenda resumiam-se as ca
sas de moradia do proprietário, do vaqueiro e dos ajudantese currais. 
Frequentemente, nem a casa do fazendeiro possueapropriedade, pois es
te pode residir ém nutra fazenda, na vila e ate mesmo em cidades , dis 
tantes. Construções muito, simples, as casas quase sempre de taipae os 
currais de páu-a-pique ou trançados de madeira. Alguns autores falam 
em coberturas de palha para as habitações, o que nao se observa na Pa_ 
raiba onde, regra geral,- as casas sertanejas, mesmo as mais simples , 
eram cobertas de telhas. Certamente a cjuase inexistencia de palmaceas 
em nossos sertõés-tornava quase impossível' a adoção de tal tipo de c£ 
bertura. Alem das casas e currais de tijolos, não era raro esses ti
pos de construçoes utilizarem pedras em suas paredes, material abun - 
darite em grande parte das caatingas -paraibanas. São ds currais que me 
Ihor identificam uma fazenda de criaçao.

gado era criado solta, muitas vezes .se misturando promis- 

cuamente os rebanhos, de diversos. :proprietários da ribeira. Cercavam 

apenas as lavouras.-destinadas^a subs-istencia e posteriormente os plan 
tios'de algodao, um'dos poucos produtos destinados ao comercia exte - 
ri ar o i i;!

A vida nâ fazenda de criação era simples mas difícil. Devi
da a dificuldade de camunicaçao com ;outras regiões e ate mesmo com ou 
tras unidades locais, as .propriedades tornaram-se -auto-suficientes e 
o relacionamento do homem com omeia, era o maximo. 0 sistema adapta- 
tivo funcionava plenamente pois .o horném tinha cjue prover quase todas 
as suas necessidades com recursos locais. 0 proprio boi fornecia gran 
de parte do'material indispensável'para" o atendimento das necessida - 
des basicas. Ê a "civilizaçao do' couro" , na precisa e sempre repetida 
expressão de Capistrano cie Abreu, fsas nao era apenas a couro que for
necia matéria prirn para os parcos artefatos e implementos de que" ne
cessitava aquela-cultura de sociedade simples. Da pecuarip,retirava a 
maior parte e a mais substanciosa de sua alimentaçao: buchada, panela 
da, corredor de boi, carne de sol, passaca, leite, calahada, queijos, 
umbuzada e outros usos da carne e da leite. 0 complemento deste tipo 
de alimentaçao era providD pela pequena agricultura de subsistência do 
curto periodo chuvosa e das várzeas de rios e açudes ou outras peque
nas areas Umidas que eram aproveitadas pslas plantações de milho, fa
va, jerimum e batata doce. As verduras eram quase desconhecidas ê de 
frutas, apenas as silvestres: umbu, caja, cajarana, uvaia, jjua. Tam - 
bem o uso de farinha de mandioca limitava-se geralmente as areas mais 
umidas ou de solos menos. compactos que permitiam o cultiva da util eu 
forbiacea, juase sempre substituida pelo milho em forma de farinha , 
cuscus, angu e xerêm. • ' ■ ;

Tambem de couro era alguns düB símbolos materializados da 
agressividade e violência que caracterizaram cs povos de pastores, É 
o que muito bem acentuavSouza Sarros (s.d.:Q): "□ uso do couro, ainda



se estendia a hábitos de domínio e de liderança, rebenques usados pe
lo dono da fazenda, uma quase espada ou urria rhaneirq '.de exprimir sta- 
tus, relho para dominar os animais e o própria homem, nos aspectos 
mais dolorosos de exploração do trabalha, ou para impor submissão".

0 boi e o cavalo, além de imprescindíveis e se complementa
rem na atividade, pecuaria, iriam fundamentar outros setores da subcul 
tura que se formou no mediterrâneo nordestino. Numa mistura de diver
são e trabalha surgiram a pega do "barbatao" (boi criado selvagem,sem 
ferro, nas grandes fazendas e que fugia sempre a aproximação de va
queiros), as apartaçoes, realizadas nos patios e currais das fazendas, 
que tíaram origem a atual vaquejada. As estórias e a poesia oral da re 
gi«ij‘:foram enriquecidas com as lendas de bois, cavalos e vaqueiros , 
que'serviram de motivos as cantorias dos■ improvisadores vates sertane 
jas, adormeceram meninos» motivaram exemplos a juventude e fundamentei 
ram grande parte,dos temas da rica liteTatura de cordel da região, 0 
boi, o cavala e o vaqueira estão presentes nas danças folcloricas:bum 
ba meu boi, reizado; nas brincadeiras de meninos: cavala de páu, bone 
cos de barro e de madeira representando aquelas figuras tipicas que 
serviam de distração aos meninas, possível origem das ricas ceramicas 
e esculturas que surgiram posteriormente. Ate a maneira de se e x p r i 
mir do sertgnejo era, muitas vezes, feita através de imagens, expres
sões imbuídas da vida do pastoreio, tais como: "correr cam a sela"
"boi que chega por ultimo bebe sempre agua suja".

Possuiam grande importância as relações de família em1 'tal 
tipo de saciedade. A familia era extensiva, numerosa, avoçando uma 
serie de atribuições que em sociedades maiores pertenciam a :entidades 
assistenciais, e por sua vez gerandD maior dependencia entre .os pareji 
tes. Familia patriarcal liderada por um membro dos mais id.osos ou. dos 
mais importantes, ou frequentemente^ jüntando ambas as. qualificações, 
do qual dependiam os chefes das famílias nucleares, muitas vezes apa
rentadas, e diversos aderentes não consanguíneos, nemafins, mas uni
dos pelo compadrio e pela amizade, formando, as vezes, verdadeiros 
cias. Era a típica família de comunidades rurais tradicionais (Foster 
196^:49- 59) .

A divisão da trabalha quase se limitava ao sexo e à idade . 
□s homens se dedicavam quase inteiramente ao pastoreio e.áo-fabrico 
e conserto dos simples artefatos que usavam na sua atividade-, e tam
bém a pequena lavoura de subsistência que cultivavam juntamente o-om os 
demais componentes da familia. As mulheres, alem dos afazeres damésti 
cos, cuidavam de pequenas animais - galinhas, cabras e ovelhas fa
brico de queijos e ajudavam na pequena agrÊcultura. A experiencia dos 
mais idosas era fator de prestigia e conferia status naquela socieda--. 
de iletrada. As atividades eram pouco diversificadas e quase todas li 
gadas ao pastoreio. Havia dois tipos de fazendeiro:-; o absenteista 
senhores de engenho, comerciantes, militares, clérigos, altos funcio
narias, arrendatarias de dízimos e outros potentados que viviam sem
pre ’ausentes dos seus domínios e o que morava na fazenda e a diri
gia, muitas vezes exercendo o prapria papel; de vaqueira, e ajudado .pe
las filhas. 0 vaqueira era,■na 'realidade, o tipo humano mais caracte
rístico do sertão.



Quase não~se tem notícias do trabalho escravo, na; realidade 
-incompatível com as atividades desenvolvidas na. pecuaria extensiva . 
iSe houve vaqueiro escravo o era aoenss de direito, pois dc fato adqui 
ria a liberdade que era exigida pelo proprio tipo de trabalha, ' que 
•impossibilitava qualquer vigilância sobre o trabalhador« 'flsáíírij ̂ b re

lacionamento entrs o vaqueiro e.a fazendeirp fundamentavá-se na con
fiança mútua, dado o -impossível controle desta atividade:, (3 seu paga
mento era feito-.em gado - de .cada quatro bezerros nascidos um lhe 'pe_r 
tenoia, era a "quarta" oii "quarteação" - sistema que possibilitava a 
-transformação do vaqueiro.em proprietário, ocupando com o ,rebanho, ad- 
-quirido com ,o seu trabalho uma area~de terra devoluta, abundante' -.nD 

semi~arudo nordestino.

Além do vaqueiro, termp :'também usadD como denominaçao gene- 
Ticà de todos que lidam.com o gado-, diatinguiam-sé outros tipos huma
nos ligados a,pecuaria: o,-ajudante do vaqueiro, que recebia um peque- 
tiD ordenado-, alem de alimentação e uma ou duas roupas anuais. 0 " va-
que jador’1 era o 'aspirante a vaqueira. Havia ainda o " amansadar" , o 
"p30torador" ou "olheiro", o "curador" ou "benzedor", o "tangerino" 
que taqgia o gado a pe, e outros decorrentes de dons pessoais como -o 

"aboiador". Importante era a afigura do 11 boiadeira" , pessoa de confiar^ 
ç a■encarregada de transportar'as.boiadas para as feiras.

Paúco dinheiro circulava neSL-e tipo de economia. Alem do pj3 
gamento do vaqueiro s e t  em parte da produção, era- comum a troca de 
serviços, ajuda, mutua entre vaqueiros na procura de resas tresmalha -, 
das, pega de boi, ferra e apartaçao, relacionamentos esses que junta
mente com as festas religiosas e outros tipos de encontras 'saciais d_e 
vem ter contribuido para atenuar o isolamento existente entre aã . fa
zendas. 1 ; '■

.. 0 p.rpduto final da pecuária estabelecida no mediterrâneo nor 
destino era destinado a abastecer de baia de traçao e d e . carne a. agro*-
manufatura aç ucrarri.ro e posteriormente as areas de lirieraçco, -alem'
dos centros urbanc,o .litorâneas e os. que surgiram em decorrencia .do' 
progresso das minas. Ds couros dos bois, alem do largo u s d  local que 
se fazia deste sub-ar.cduto, eram empregados piara embalar os rolos de 
fumo do Roconcnvo Baiano e no futuro, tambem para ensacar o algodão , 
cuj.a expdrtaçaa começava a se intensificar no final do século. Depen
dia, assim, a atividade,vpecuaria, da agro-manufatura do açucar de cuja 
rentabilidade constituía um prolongamento, e depois,da prosperidade da 
arêa de mirieraçao. A inversão de capitais exigidos pelo criatorio era. 
miniiria, o que permitia a participaçao de indivíduos menos afortunados, 
mas a rentabilidade da pecuaria extensiva, tal como era praticada no 
interior do Mordeste, era baixs, "...seguramente não excederia cincD
por cento d ò V a l o r  da exportação de açucar" (Furtado 1961:74).

Era longo o caminho percorrido pelo gado para atingir os 
principais' mercados consumidores, pois ate do Maranhão se deslo c a v a m  
boiadas- para a Bahia.' Mo caminho do- gado iam surejindo às feiras, pon
toa, de comercializaçao situados em locais estrategicos. Campina Gran
de era um local de encóntro de boiadas d'e diversas p.racedencías. 0 ga



do dg Paraíb.a .que b e destinava à fiahia ou a região da -mineração, se
guia pelo interior quase a mesmarota, Em.:sentido inversoj das primei_ 
ras sertanistas.: atravessava o rio São Francisco' e 'era comercializado 

",nos arredores da Capital baiana. D que abastecia Pernambuco tinha co- 
_.m.p -principal entreposto, a-feira de Olinda, depois deslocada 'para Iga- 
. r":S3u rj dali para Goiana.. A partir da segunda metade do Século XVIII, 
.^.grande,;partE d a . carne produzida no Nordeste seria exportada em conser 
.. va, . devido a manufatura de carne da charque, que. então se inicia. As 
".'.'oficinas de carne prosperam e se multiplicam no Ceara’ (Porto dos Bar- 
coSj. depois Aracatí), no Piauí" (Parnaíba) e R i o E r a n d e  do Norte (Mos- 
soro e Assu), justamente na região produtora de sal, matéria indispen_ 
savel para o processamento de carnes em conserva»^

- . Grande parte do mediterrâneo nordestino era e'continua afe
tada por períodos de menor intensidade de chuvas que passaram-a ser 
conhecidos por secas. Alem da escassez de agua, outros fatores muito 

contribuíram para a existência ou agravamento das conseqüências deste 
fenomeno, que periodicamente se abate sobre grande extensão do terri- 
torio nordestino: o tipo de solo, regime de ventos, altitude e, mais 
do que ã ausência au insuf iciencma de chuvas, -, a irregularidade pluvio 
métrica.- Certamente este transtorno climático so iria produzir os seus 
efeitos econpmicos e sociais, a medida que as populações, animal e hu 
mana, foram aumentando, pois e.evidente que nenhuma perturbaçãc pode
rá causar a falta de chuvas em uma região deserta, desabitada. Era 
pois, a seca^ um fenomeno climático, mas com amplas repercussões -nos 
setores economicos s sociais.

As secas atingiam quase todo o território paraibano e os 
_seus efeitos logo cedo se. fizeram sentir: ja em 1692, "... grande see 
ca afflige' a capitania" (Pinto 1977:85). Em 1725 foi grave a situaçao 
provocada pela estiagem a que se .sucedeu uma praga de .lagartas que 
devorou as plantações, "...perecendo por esta causa muito numero de 
pessoas, desamparando os senhores seus escravas, na impossibilidade de 
os nao poderem sustentar11. Importaram farinha de Pernambuco e Bahia * 
Aumentou o numero de furtos e mortes.' 0 descaso das autoridades ja se 
fazia notar naquele tempo, sêmpre alegando pretextos cavilosos e im
procedentes para se eximirem de assumir responsabilidades"': a cau-
-sa da .indigência e miséria dsssos povos he a ociosidade ou pregueados 
-moradoresõ•>", dizia uma Carta Regia de D. Ooao. E naa fica apenas no 
diagnostico, em seguida recomenda ao governador: "... procedais con - 
tra os'.vadios e ociosos na forma que dispõem a ordenaçao do Reino nQ 
LQ 5B ■ ff68. „ . " ( Pinto -1977 :123) . Estiagens mais acentuadas e que atin_ 
giram'toda a região, foram as que aconteceram no ultimo quartel da cen 
turia. A seca de 1777 a 1778, a chamada seca dos trES SEtes, "... dE- 
tErminoü nas capitanias do Nordeste a quase total extinção dos reba - 
nhos e a emigraçao dos índios e colonos do interior, que procuraram as 
terras frescas das serras e dos vales e do litoral" (Alves 1982:55-56) 
Foi em conseqüiencia desta estiagem que quase se extinguiu a p r o s p e r a  
manufatura de carnes em conserva, atE entao' existente no litoral se- 
tentrional do Nordeste. □ cearense Jose-Pinto Martins, emigrando para 
o Rio'~Grandé do Sul, em conseqüencia desta seca, inicia em Pelotas,ci



...  ■ ' ' " ' ' '
dade quo ele ajudou a fundar, a produção em-larga escala da carne-seca, 
camE-do-sertao ou carne do Ceara, a partir de entao mais conhecida pê  
la seu nome quichua de charqui. Ainda nao ae refazia a região da seca 
dos. trES setes quando novo^período de es.tiagcns se abate, sobre o Nor - 
deste: "Chuvas.fines ç muit;;. escassas*..nos anos de 1790 è 1791; nenhu
ma absolutamente em 1792, e poucas no-ãno seguinte« Nos.annos de 1792 
as aguas1 desapareceram completamente em: grànde parte da Capitania» Mor 
reram os gados, os vaqueiros, 'muitos f aZemis! rna e os animais domésti
cos B bravios* As estradas juncadas ■cadáveres, famílias inteiras mor 
tar= de fome e sede, e envolvida nol.po doa c:amp.bsrjüinterinr deserto ; 
a populagao esfaimada e dizimada pela peste nos povoados'do litoral ; 
atulhadas da retirantes as Capitanias vizinhas, esmolando uns, furtan
do- outros f ■- trabalhando poucos" (Alves ^ ^ . ' " O ^ u ê  .pnontecéu no Cea
ra, certamente foi o.quü sf.; vs.tí.” Aopu .em grande parte do Nordeste. Era 
uma seca total que atingia toda a ^egiao e se -prolongaria por quatro 
anos. NaP&raiba, ds efeitps desta estiagem ntingem nô engemhDs' do li

toral, onde o abade""de'"ST.g é n . t r r »»P.F!9 .azei - . qúe não mor
resse uma parte da escravatura dös < e'ng^Öhos de èúa instituição”» Era 
uma d.as^prí-m&iras pravid'énàias dosL.senho-reâ'1 hvÉbaádóna -da escravaria 
quanüh nao; necessaria ou .:imp;oss jÈíliíâdá de pxfiiiâr:uèéíviçGS. ■'

Terminava assirn a Secula XV/XII, sob o sighb. das secas que 

ainda afronta e desafia'o homem do f\lD,rdeste, ^ue. át.ê  ho^e nao conse
guiu .conviver com,-o temido Jnas .inevitável-'-fenome.no climático. □ clima, 
na realidade, determinou, os si.ete.mas de atividades e de aproveitamento 

das terras no Nordeste, e tambem' n a  Paraiba.

G agreste e a região situada na escarpa oriental.da.Borbore- 
ma, o chamado brejo paraibano, tiveram ocupaçao tardia. Ai se encontra 

vam as d:uas principais.frentes de Qqupjaçiâfi. .tiÈâSÉitflri-al da • Paraíba. A 
frente do litoral investindo sobretudo- nO brejo aproveitando a umidade 
do seu clima e a excelencia da seu súlo prpFundu, para estgjbplpe^r.j ■ um 
prolongamento da cultura da cana, i-.:í 'des ti n -:d pi no fabrico de r a p a d u r a  
e da cachaça, produtos estes de longo consumo na regiag semi-arida. E 
o homem das caatingas;.támJbem chegou .a-vas:.t.as..-.regiae:á̂ ijiiàis ümidas, fugin 
do das secas, refrigerando-se nos brejos e tentannn salvar o sc-u gado 
e manter a sua subsistência no cultioo da mandioca; e . outrps produtoa", a 
limentícias, . em que as terras dû agreste er a m -'dadivosas»'. A.penaa nudlaos 
populacionais insignificantes povoaram estas terras nos anos mil e se
tecentos: Areia, existe duvida quanto ao seu inici o . « . ; . podendo si
tuar-se o fato ao redor do ano 17DD"(Almeida s.ct«,;.r5-5-îCuité, teria prin 
bipio fenri 17S0 e Bananeiras em 1762 (Melo 1983:9C-91)'. Foi no século se 
guinte,que. essas pequenas ■comunidades e outras rogi;s!'l-frllam atingir maior 
desenvolvimento motivadas, pelo surto algodoeiro que, então atingia.: .p i- 
nicio do semi-árido. 0. : algodão também fex:'p■psg■radir:7,&.a;~ ^ q u Ë n ,as, cïda - 
des sertanejas, que demoraram mais a se desenvolver, esperando melho - 
ria ; de.v. transporte■ para o carjenu de: prnnut.G da util malvaCea. E' teve de 
esgerar o avanço das pontas dos trilhos: das f'errovji;as.':,J;.quB : somente no 
inicio do século atual se prolongaram através das c.aatingas paraibanas. 
Ate entao, fci‘ o gado o principal propulsor tia ocupaçao e do’desenvol
vimento dû interior semi^arido, dn região das3caatingas da Paraiba e de 
todo o Nordeste» . ■■■-
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0 MOVIMENTO INDÍGENA IMO BRASIL: MITD OU REALIDADE ? ^

C ++)
FRAíMS MGOMEN

4  ̂ . . . . .
1» O renascimento indígena. " 1 ,

Ha cerca de vinte anca, os índios do Brasil eram considera
• -f / + “

dos üm povo num processo irreversivel de extinção» Ate antropolog üs

de renome internacional chegaram a publicar previsões pessimistaSoPo 
renv'a realidade hoje e outra* Da 1960 a 1978, a populaçaD indígena 
dàS"1 Américas duplicou de 1^ para 28 milhões de pessoas» No Brasil,no 
mesmo período, a populaçãb indígena aumentou de cerca, de cem mil pa
ra pouco mais de duzentos mil pessoas» . . . . . .

\ '■
> m . «

0 renascimento indigena fez surgir-, novas orgamzaçoes: a
Movimenta Indígena Americano (USA), o Movimento -Indígena Tupac Hatari 
(Bolívia), 0 Movimento Indigena PeruanD,fa Confederaçao Indigena de 
Venezuela, entre outros tantos mais» Ga indios começaram a discutir 
seus problemas e estrategiaa de luta em congressos: 10 Congresso IMa- 
cional de Povos Indígenas (Mexico 1975), 10 Congresso Nacional de Po 
vos Indígenas do Equador (1977), 10 Congresso Internacional de Povos 
Indígenas de Centrnamerica e Mexico (Panama 1977), 1Q Congresso •'de 
Movimentos Indígenas Latinoamericancs (Paru 1930)»

r* f - i
f\lo Brasil existe dssde 190D a Uniao das niaçoas Indigenas , 

mas que'no momento, alem do .desunido, congrega - apenas algumas das-qua 
se duzentas nàções indiqenas do Brasil*- Alem disto, a Uniao das (Ma-M  ̂ f  K S  . . .  . í
çoes Indígenas e um movimento tipico1 dá índios urbanos destribaliza- 
dost e como tal nao pode ser considerado ainda um movimento indigena-- 
nacional. Por outro lado. d-eve-se reconhecer que^ estas nações, isola 
damente^ começaram a questionar os seus pro.blema.s e, principalmente, 
que estao reivindicando e lutando, pelo quo se justifica falar de mo 
vimentos indígenas no Brasil, mas que ainda .nao fazem partE ds'-*um Mb 
uimento Indígena Brasileiro,' a nivel nacional«’

(+) Originalmente publicado em T<, Lamaire e F„ Dojclechquiski (orgs») 

Terugkeer v.an een verdmijnend volk: indlaans en inuit activisme nu , 
Sociaal Antropologische Cahiers.WQ XVI, Nijmegen (Katholieke'Univer- 
siteit), 1985, Também em CIUILlZACIuM, nfl 3 (CADAL - México),no prela

(++)Professor do Departamento de Ciências Sociais, Campus I, Joao 
Pessoa; Doutor em Antropologia pela' Universidade de Nijmegen (Holan
da) . '



Que estes movimentos surgiram, deve-se a vários fatores.Em 
primeiro lugar devêm ser mencionadas as dezenas de Assembleias Regio 
nais promovidas pelo Conselho Indigenista Missionário, a partir de 
1974, que prepararam o caminho para o 10 Encontro Nacional dos Povos 
Indígenas de 1982, seguido pelo 20 Encontro Nacional • de 1904* Ê,-:in-
questionavEl que estas assembleias, pela primeira vez, possibilita - 
ram os contatos intertribais, proibidos ha séculos, e assim levaram 
a uma maior disposição para a resistencia.

Nos primeiros anos, a Fundação Nacional do índio varias ve_ 
z es impediu ou prejudicou seriamente estas assembleias, inclusive com 
o uso da força policial e militar» No entanto, a "abertura democrati_ 
ca", a partir de 1978, tornou outra vez passível não somente a cri til 
ca, como a ação política, também pelos índios.

N Um terceiro, fator foi a política desenvolvimentista brasi
leira que começou ,a ser implantada apos 19S4 e que abriu o interior 
para projetos agropecuarios e de mineraçao por empresas nacionais '-a. 
multinacionais.- (\!a esteira desta política surgiram projetos mi-rabo - 
larvt e s : rodovias como a Transamazonica e a Perimetral Norte, barra- 
gens e hidreletricas' que inundaram enormes areas, o Projeto Carajás, 
entre muitos outros. Praticamente todos estes projetas invadiram im- 
punemente territorios indígenas, ate entao considerados sem valor e~ 
conomicn, e levaram aos índios doenças, a morte, a descaracterização 
cultural, a exploração economica^ a dominação política e, principal
mente, a redução dos seus territorios, quando nao os perdessem ' por 
completo. ,

Enquanto isto, a FUNAI se aliou ao poder economico 'e come
çou abertamente a favorecer os invasores dos territórios indígenas • 
0 Estatuto do índio (Lei nO 6001/73) passou a ser a lei mais desres
peitada do Brasil. Alem disto, o governo fez ainda varias tentativas 
(frustradas) para acabar de vez com os povos indígenas, e assim se 
apoderar de suas terras, através do ánte-projetb de emancipação C D m - 

pulsoria eml978, e alguns ' anos depois., através de "critérios^ de ind_i_ 
anidade11, pelos quais dezenas de inilhorua da Índios poderiam ser de
clarados nao-indios. <

l\ia medida em que a: situação dos índios piorava, crescia a 
sua resistencia. Nos últimos anos, a imprensa tem noticiada règular- 
mente sobre os conflitos entre indios e brancos: a morte de 19 bran
cos pel-os Atroari em 1974, a expulsão de 8000 invasores pelos Kain- 
gang em 1978, ou a prisão de tres funcionários da FUIMAI pelos Txu- 
karramae em maio de 1984, sao somente alguns das casos- dos quais to
do o Brasil tomou conhecimento através dos iornais ou da televisão . 
E de quantos casos ninguém tomou conhecimento? ■ ■ r '

■Todús estes fatos tornaram muitas pessoas mais otimistas , 
levaram-nas a pensar que, agora sim, o problema indígena esta pres - 
tes. a ser resolvido, que o pior ja passou e que daqui em diante a si 
tuaçao so'pode'melhorar. A meu ver, uma visão tao errônea quanto- a 
dos pessimistas da decaüa de 60, porque todos estes casos de resis



tencia, sãn casos isolados;, de iniciativa local, e n a o  fazem parte de 
um programa global, de resistencia indígena, coordenada por uma entid_a 
de'indígena a nível nacional»

□ ensaio a seguir avalia o Movimento Indígena principalmen- 

te através da análise do discurso indígena, largamente citado no tex
to, icirsi quê o leitor pbssa-julgar por si mesmo se o Movimento Indige 
na Brasileiro'ja e uma realidade, ou por enquanto. :apenas um mito. Al
gumas observações se tiaseiam na minha experiencia entre 03 índios Po- 
tiguara,_ do Estada da Paraíba, com dh quais tive contato regular de 
1959 o 19SG, quando visitas e pesquisa Foram impossibilitadas pela F]J 
ÍMfll e pela presença da polícia Federal—na área. .As informações : foram 
depois obtidas através ds antropologia-a-distancia, ou durante visi - 
tas de índios Potiguara em João Pessoa. 

p f 
2, As flssernhleias Indígenas»

D Movimento.Indígena do Brasil indubitavelmente deve muito 
as Assembleias Indígenas Regionais, organizadas e patrocinadas pelo 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), órgão da Conferencia Macio - 

. nal dos Bispos do B r a s i l  A primeira assembleia' realizou-se ..em 1974 , 
-na missão de Diamantina, com "a presença de dezesseis ...representantes de 
nove povos indígenas. Ate 19QD Foram organizadas quinze assembleias se 
melhantes, sempre em lugares diferentes e com participantes diFeren - 
tes. Hoje,-o numero de assembleias realizadas deve ir alem de trinta»

■' * *** - ■ * 
t A, impgrtancia destas assembleias, para o Movimento Indigen a
e inegável, embora difícil, de avaliar com exatidão.,; So em algumas de
las o discurso indígena Foi gravada e posteriormente divulgado pelo 
CIMI». f\!o entantD, e evidente que, bpuve, seleção, que' os andj.os disse - 
ram muito mais,, do que o ÇIMr, publicou - e ;,não se1 "Sabe: quem f ez esta se
leção e quais os critérios usados. . "í ;:

Analisando-se o material divulgado pelo CIMÏ ,(para, este en
saio Foram consultadas as transcrições das assembléias 3 ,* G , ü e 13), 
observa-se que um tempo enormé e gasto com a apresentaçao dos paríici 
pantes e dos problemas particulares, de cada povo, que inyaríavelmente 
giram em torno, da. questão das te.rras» As vezes acompanha., um a solução 
individual^eqcontrada, uma sugést'ão:,' um elogio o u ' uma crit-ica :.a "FUNAI 
ou as missões-, u~ opclo a maior uniao» Mo entanto, nao ha discussão. : 
cada um  apresento o seu caso, i: porito Final. Daí parque não s e  chega 
a uma visap dfe conjunto da ;problematica indígena regional ou nacional, 
nem, portanto, a estrategias de ação e soluções generalizadas» Também 
o índio Daniel Cabixi se refere a estes problemas quando enumera as 
diFiculdades enFrentadas pelae assembleias, entre.as quais cita, além 
das distancias geograficas e_ as proibições-pela FjJWAI:

tt(l) certas dificuldades de canalizar os diversos assuntos 
apresentados (o'que) Faz com que não sejam utilizadas de uma 
Forma esperada as potencialidades ,do .encontro, e (2) a dina 
mica do encontro e muito dispersa. ísto porque muitos : dos 
nossos ainda nao tiveram essa experiencia-^ outros n p  che
garam a entender üm encontro de chefes e lideres indigenas" 
(POR 12/79:b).



' Porem, a meu ver não é só a Falta de experiencia, mas prin
cipalmente a falta de Drganizaçao. 0 CIMI, na fase preparatória, cuida 
praticamente de tudo, organiza, financia, coloca a disposição as ve
zes o local da encontro, fornece alimentaçao e faz mil outras coisas 
mais. Porem, na hora da assembleia propriamente dita se ausenta, (pelo 
menos e o qus sempre se afirma) alegando que quer evitar qualquer pa
ternalismo, que quer deixar os índios a vontade entre si, sem interfe 
rencia I Na realidade, deixa os índios abandonados, sem orientação.s£ 
bre como conduzir mais eficazmente uma . rèuniao intertribal de váriosm- t í vS £
dias de duraçao, o que e algo completamente novo na experiencia indí
gena» Sem uma pauta de trabalho, sem um programa, e sem experiencia ari 
terior, o resultado final nao poderia ser outrü.

Para as assembleias serem màis eficientes, seria necessária 
a escolha de um ou varios temas, por exemplo^ "a questão das nossas 

terras", "a atuação das missões”, "a sobrevivencia das nossas cultu - 
ras", ou outros temas quaisquer, escolhidos pelos proprios índios.Mas 
e necessário que haja temas específicos a serem debatido? pelos paçti_ 
cipantes e que todos eles saibam distD com antecedencia, para que pos
sam preparár suas contribuiçoes'e escolher para representantes as pes 
soas que mais -saibam do assunto. (\la pratica, isto não acontece e-tudo 

e improvisado na hora, inclusive aquilo que -é dito. Qai a observação 
de Daniel Cabixo de que:

"Em muitos casos nós viemos- para os encontros de chefes , e 

outros encontros e falamos coisas belas, e bonitas, mas quan_ 
do voltamos para nossas comunidades temos que encarnar mna 
realidade que nao condiz com o que dissemos nos: encontros " 
(POR 11/79:14).

^Wao e estè o único problema. Quase sempre as assembléias re_
■ gionais -sao apresentadas como sendo de " chefes'*1. ou "líderes" indíge - 
nas, conceitos que o CIMI aparentemente usa com extrema liberdade.Tam 
bém. na encontra "índios: direitos históricos" (São Paula 1981), a an- 
tropologo Manuela- Carneiro afirmou: "estao aqui presentes as lideran
ças que esta '0 se . constituindo ultimamente e que querem ter voz neste 
pais". Pode tor sido verdade para as outras pessoas presentes, mas de 
qualquer forma-não era o- caso do índio potiguara Jüsê Augusto da Sil
va». Neste encontro, os verdadeiros líderes potiguara estavam1 ausentes, 

, simplesmente porque J0A.S. se apoderou das duas passagens ofèrecid a s 
para o encontra e viajou, junto com a mulher, em passeio turístico a 
Sao-Paulo. Quando as lideres potiguara o descobriram, ja era tarde d_e 
mais. Quantas "lideresl["e "chefes” indígenas presentes'nestas assem - 
bleias sao verdadeiros lideres, aceitos e escolhidos por suas comuni
dades? Quantos são chefes nomeadas pela FUNAI ou promovidas pelo CIMI, 
que tambem nem sempre respeita a vontade comunitária? An cjue tudo in
dica, o CIMI e as associações^dé apoio não controlam, nenvtem preocu- 
paçao em controlar esta ..questão» í\lo entanto, os índios turistas, que 
gostam de viajar as custas do branco, ou os índios vigaristas, que se 
duto-intitulam “chefe",^ou os chefes bionicos nomeados pela FUNAI ou 
fàbricados pelo CIMI, nao devem ser confundidos.com os verdadeiros lí 
deres indígenas.. Cabe principalmente ãos próprios. índios. . fiscalizar



p  ' ■ ' _ #....
quern participa das, assembleias e dos encontros, se e pessoa que saiba
transmitir o pensamento e os anseios da comunidade* pessoa que esteja
preparada para esta tarefa, que conheça profundamente a rsalidadE e os
problemas da comunidade,, Esta pessoa nao precisa^beeêssaífiamente ser
a cacique oficial, mas de qualquer forma deve ser evitaria a presença
de vigaristas, turistas e bionicos infiltrados fio Movimento Indígena,

s que, corn suas falsas informações, prejudicam mais do que ajudam (+).

Sobre^ 0 aproveitamento... destas assembléias, nada possa afir
mar quanta aos autros grupos. Porem, nb caso potiguara ,,-:.0 resultado e 
praticamente nulo»' l\!ac ha retorno das informaçoes as mais de duas de
zenas de alde i a s d a  comunidade potiguara. IMo maximo, 09 habitantes da 
aldeia do participante ficam sabendo algo mais da viagsm, .a talvez ate 
dos assuntos tratados na assembleia» 'Map tudD termina, ali tlmdos líde_ 
res potiguara mé afirmou que ja esta cansado destas viagenè inúteis e" 
que nao pretende participar mais»

■ . -.il ; ■
.. . - . ' ■ 1 Nh«— . ^

(+) Segundo- Cardcsc de''.Oliveira CI97Bí'65): "0 homem cqmumidas me trop o 
les consente' 'crer, numa apreciação ganericá, que d índio é'bom, ingé
nuo, ’criança grande', incapaz de qualquer vilania". Para estes cida- 
daos, falar de'índios turistas e índias-vigaristas, pode saar coma: iuma 
hare;aia,j:'l\)o entanto, estes indios aproveitadores, que utilizam o Movi_ 

mento Indígena para obter lucros financeiros^ bons empregos ou terras 
gratuitas, existem^ no Brasil e em outros pais.es„ Goossens (1963:1110) 
observa que n a 1 Bolivi.a esta surgindo uma nova elite indígena^, cujos 
membros, alegando lutar para .,o.bem., estar- da ' coletividade indígena, pajs 
sam1 a receber apoio financeiro de organizações nacionais-, e internaci£ 
nais, embora na realidade, utilizam este dinheiro para seus próprias 
interesses» A ida-ntiiiade indioL-na-- üte então' muitas vezes negada e 
escondida - é reansumida, lpg.o quando--passa a"significar a possibillda 
de de lucro financeiro» Para □ indio bpliviano Ramiro rReynaga (citado., 
urn Goossens 1983:81), a doença que. maïs tem enfraquecido-0 . Movimento 
Indígena (Boliviano) e mais rín c'ar ater moral que intelectual,' ideolo-'‘ 
gico ou político»'A caüsa de todes. ns males estaria na fraqueza^ dos 
líderes corrompidos pelas verbas que recebem das organizações de apoio, 
0 mesmo fenomeno foi observado tambem por Wojciechowski (198£t) ent.re 
índlds dos Estadas Unidos, □ que leva este antropólogo a falar- de 
"landclaim. indians" (intilos-reivindicadores—dE^terras), indivíduos 
que ba gerações negaram sua indianidade mas que agora, q.uanda ha pos
sibilidade de-as tribos recuperarem suas terras ou de receberem inde
nizações financeiras por perdas e danos,, passam a denominar-se. 
dios", para obter-, a sua parte do bolo., Eles sc serão índios enquanto 
tiverem a possibilidade de obter dinheiro ou terras gratuitas» IMsd fa 
ria mal, nenhum ps autênticos índios brasileiros, os membros de orgaçi 
zaçbes de apoio 0 os missionarias pelo menos se canscièntizerem da 
existencIa deste fenomeno, \q uE  constitue um-grande perigo para as-mo
vimentos' indígenas locais e para 0 Movimento Indígena fdacional»



Esta opinião desfavorável não e compartilhada por Daniel Ca 
bixi, segundo o qual as assembleias serviram, entre outras coisas,(1) 
para o levantamento de problemas, e o questionamento das mesmos: " nos 
descobrimos que apesar das distancias que nos separam, os -.problemas 
são idênticas"; (2) para a comunicaçao intertribal e o fim do isola - 
cionismo ha séculos imposto aos rndiosï;■11 e a unica oportunidade que 
representantes de diversos grupos tem para se encontrarem pessoalmen
te"; (3) para a auto-educaçao e melhor organizaçao: "devido ao n í v e l  
dê condicionamento a que nos submeteram, tornou-se. difícil indagar, 
com clareza rumos a''serem tomados, pois nao pússurmos organismos pró
prias que sejam..instrumentas de coordenaçao e planejamento de n o s s a s  
aspirações. E por, isso qus, nas assembleias, esforçamos para uma auto 
-eduçaçao que nos, torna suficientemente preparados para cri.ar.um sisr \ 
tema organizado de trabalho e consequentemente um impulsionador da 
melhor possível luta indígena“ (POR 12/79:4).

A quase totalidade dos índios participantes e promotores 
não-indigenas destas assembleias certamente concordara com Daniel "'Ca- 
bixi . Sem duvida .alguma, para muitos índias, individualmente, elas 
devem ter sido proveitosas, de uma maneira ou de Dutra. No entanto , 
deve-se reconhecer tambem que nunca foram avaliados os efeitos positi 
vos ou negativos (ciúmes, rivalidades internas etc.) pèra as comunidá 
des indígenas ; e. sua contribuição para as màvimentos indígenas locais.

Como ponto positiva deve ser mencionada o fato de estas as
sembleias terem inspirado a realização do 19 Encontro Nacional dos 
Povos Indígenas, em Brasília, na ano de 1982, com a participação de 

cerca de duzentos índios. Eai 1984 realizou-se o -20 Encontro Nacional, 
organizado pela Uniao das IMaçoes Indígenas ( U N Ï ) e  pelo deputada fed_e 
ral indigena Maria Juruns* .0 2Q..Encontro Nacional contou cdm a parti- 
cipaçao de cerca de 400 índios de quase 60'povos indígenas, 'de 19 Es
tadas e 2 T e r r i t o r i e s alem de representantes do exterior.

Ds problemas práticas dos Encontros Nacionais, por enquanto, 
sao os mesmos das assembleias regionais : aproveitamento insatis.f ato' - 
rio pela falta de uma pauta de trabalho (embora para o 2S Encontro, a 
UNI tenha preparado uma pequena cartilha sobre o tema “Nosso Chao") J 
infiltraçao de lideres e representantes inautênticos, grande heteroge 
neidade cultural dos participantes (e ao que parece com discriminaçao' 
dos írtdios ’civilizados’ do Nordeste), presença èxcessiva de represen 
tan.tes'de alguns grupos indígenas (no 23 Encontro, dos 400 participan. 
tes, 42 eram Xavante, 37 Terena e 24 Bororo) o que,- evidentemente, iri 
fluência durante os debates e em eventuais votações, por exemplo,para 
a eleição da diretoria è dos conselheiras da UNI, pontos abordados a- 
dignteD

'Para finalizar esta parte, e bom lembrar que as assembléias 
regionais e os encontros nacionais não teriam sidg passíveis sem ,o a- 
poia financeira de entidades nacionais não-indíqenas como o CIMI, a 
Comissão Pro-Indio, a Associaçao Nacional de Apoio ao índio, o Centra 
de Trabalho Indigenista, algumas das quais, par sua vez, sustentadas 
por entidades civis ou religiosas estrangeiras. Mesmo admitindo, por-



tanta, que nem tudo ainda está perfeita,.deve s:er reconhecido , que, 
nos últimos dez anos, muito mudou e que as índios ja déram os primei
ros passos positivos em direção a iim verdadeiro Movimento Indígena 8ra 

sileiro,

3« A União das Nações -Indígenas. (U(\!I).

A Uniao das. Naçoes Indígenas foi .criada em abril de 1930 ,
por quinze .estudantes indígenas de Brasília,-, descontentes com a pro
gramação da FUNAI para a Semana da índia-» Em setembro do mesmo ano foi 
aprovado seu Estatuto, no qual constgrfi como finalidades do orgao:

fla) representar as. Naçoes. Indígenas e Comunidades que dela 
uieram a participar;
b) promover a autnnamia cultural e a auto-determinaçaa das 
lUâções e Comunidades e sua colaboraçao reciproca;
c) promover a recuperaçao e garantir à inviolabilidade., e de 

. marcaçao de suas terras, e  d  uso exclusivo das riquezas na

turais e de todas as utilidadBS nelas existentes;

d) assessorar os indígenas s 'suas Comunidades e (Mações no 
reconhecimento de seus direitos e na elaboraçao s execuç a o 
de projetos culturais e desenvolvimento camunitario"(POR 
23/1950:10).

Um ano depois, num encontro em Sao Paulo, o estudante de 
administraçao Marcas Terena foi eleito seu presidente pelos represen
tantes das 32^naçoes indígenas presentes. l\)o seu discurso de posse , 
ele enumera var.iás reivindicações, porem nada revolucionarias, como 

ate certo ponto faziam esper.ar as ^finalidades acima citadas. SEgundo 
Marcos Terena:

"Hoje nos temas que lutar'por nossos direitos, buscar que a 
criançada tenha escola, buscar que d s velhos tenham saude  ̂
buscar casa, aldeia, roça pr,a gente (IDH:41)„ A UNI buscara, 
acima de tudo, tratar dns, problemas dos índios, com base na 
lei existente e cobrar tuda aquilo que esta previsto em lei 
e que a FUI\JAI e qualquer outro orgao tem a obrigaçao de rea_ 
lizar. l\!ao queremos mais ver a FUNAI comprometida com outra 
coisa que nao a política indigenista, que'não assuntos'Anda 
gènas000 Acima de tuda queremos que a população indígena pos 
sa compartilhar futuramente com o restante da sociedade bra 
sileira do bem estar da naçao... 0 indib nao esta economica 
mente preparado para competir com vooes (brancos-FM), mas 
ele tem suas capacidades. Se ele treinar, se ele estudar , 
ele poderá ser uma grande potência que vai ajudar o Brasil 
a ser maior ainda "(IDH:^,. grifas nossos). '

Com estas palavras, Marcos Terena mostra claramente '^ue ja 
assimilou a ideologia integracionista da FUNAI, e do. Governo 8rásilei- 
io, l\Jaq, fala de autodeterminação, mas de agir dentro da lei; não apre 
senta nenhum programa político autêntico, mas^vai ajudar o Srasil a 
ser maior ainda11. IMao lhe falta apenas uma ideologia política indige-



na, como aparentemente tambem uma identif icaçao com os. anseios'' das 
n açõqs indígenas. No mesmo discurso, que as vezes parece destinar,- 
se mais aos brancas da que aos índies presentes, ele desabafa: ,

11 Estamos cansados de ouvir Falar que estaü matando o índio,
□ ue estao tomando a terra do m d i o ,  que o índio esta mor —/
rendo culturalmente» Tambem estamos cansados de ouvir pes
soas falarem do ponto de vista teórica sobre os direit c s 
dos .povos indígenas, sobre a pessoa do índio.',. nobre □ sn- 
ciedade indígena,sem. jamais atingir .aquilo 1 que o índiü és_

. '• ta buscando: a solução; .des seus problemas. "Quantos de vü~
ces (brancos-FM) es^fãc aqui, porque estao na "onda.11, na "on
da do indic11? Seria conveniente que cada um buscasse, pri
meiramente dentro de si, qual tern sido realmente sua parti 
cipaçjão na .luta dos pDvos indígenas" (IDH:í+5-).

Marcos Terena que me perdoe, mas em todas as assembléias an 
* € - - } f —1

teriores, os próprias índios nao se cansaram de Falar do genocídio e
etnocidio praticado contra seus pdvas, . e principalmente de invasões
de suas terras, assuntos que, inclusive, dominaram o Encontro sobre
Direitps^Hi scorieos, de 1981, no-qual Marcos Terena falou as palavras
acima... Sao assuntos tambem largamente divulgados pelas entidades de
apoin ao índia, embora para um publico nao-indígenã que, ao que tudo■ I . M  ̂ /
inaicaj pão se cansou ainda do assunto, mas ve na denuncia repetida 
destes fatos uma estrategia paro finalmente vencer a luta,.pelo me- 

. nos c; nível, local ou regional, " ••

PUssi.i. ontender perfòitemontí: que Marcos Terena e outros vín 
dias ufbanos^com mentalidade integracionista ja estejam cantados dós 
trabalhos teóricas sobre "a questão indigena" e a "libertação indige 
na", embora a literatura sobre o assunto, em língua -.portuguesa^ainda 
seja escassa. .Porem, enquanto os índios nao publicarem se.us proprins 
.trabalhos, nao produzirem suas próprias teorias e ideologias politi- 
cas, nao podem é :n'ao devem estranhar■que nao-índios, cam .as melhores 
intenções, o f-açjjam no lugàr deles, numa tentativa de ..contribuir posi 
tivamente para a libertação.indígena.

Talvez a atitude de Marcos Terena tenha sido um dos moti- 
'Vos pelos quais- sua escolha não agradou plenamente a alguns líderes, 
indígenas, e. especialmente não ao CIMI. Seja como for, ja uma semana 
depois a União virou desunião, quando o ex-presidente .provisorio Do
mingos Veríssimo convocou. uma, olitra reunião, na qual foi re-eleito 
presidente da Uí\!I pelos quatorze'representantes indígenas presentes,, 
A ex.is.tencia de dois "presidentes1' levou aD bloqueio de uma verba de 
ï., 3. milhões. de cruzeiros, doados a UNI pela Misereor (Alemanha), e 
depositados numa conta bancaria do CIMI. Em conseqüência disto, Mar
cos Terena demitiu-se da presidencia da UIMI em março de 1932, acusan 
do o orgao'de estar se transformando "num Organismo burocratico"(API 
1982:92). Pouco depois, ele conseguiu o'tao desejado emprego de'piIo 
to da FUMAI, que antes lhe tinha sido negado. A partir de então par£ 
ce funcionar mais como porta-voz da FUNAI do que da UNI» Em maio de. 
198íf, o nova presidente da FUNAI nameaou Marcas Terena para seu che-
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fe de-gabinete. Os indios esperam que ele saiba. aproveitar1'este impoi? 
tante cargo para ajudar a .is alue lanar os seus problemas j' isto e, aqui

lo que eles proprios, e não -a FUMAI"òg-.r^grcDS Térena considèram seus 
..problemas. ...........

Desde os desentendimentos d s - Í9B.1/62, a UMI nao e mais a 
mesma. Venda .que, na pratica, uma unia.oa nivel nacional^pinda era di_ 
ficíllima,. resolveram criar UNI-regiá-ígia« ..No m0rr.2n.ta, sp tenho cDnhe 
cimento da existencia da UNI-regicnol.SÜ.L, dirigir11? por. ATlbcn Krenak, 
residente em São Paulo»

r /
Come qualquer entidade nova.,, também a UNI enfrenta varias 

■problemas, entre .os quais considerG Jnaro graves, alem da. ja citada 
desunião interna: ' "

1) falta de divulgaçao e acoitaçáo' a nível nacional, que se 
explica e justifica, em parte, pela grande extensão territorial e 0 
grande numero de nações i.nríircnss,, qun nhoga a quase duzentos. Muitas 
nações ainda devem desconhecer par cnmpletp ,0 existência desta "Uniao 
das Nações Indígenas"; 1 outras talvsz ja... ouv.iram falar, mas; nao sabem 
o que a entidade faz, ccrno c organizado,'- r;Ji?Dmo entrar em-.contato com 
eis.

2) falta de et ut ono: rins com dapsndàncin quáse completa de ter
çeiroso Sem apoio financeira da Gntid.rdns ds- apoio hao-indigenas, a 

UNI dificilmente sobreviveria e nao ■ partlüiparib' dr: assembléias e coin 
gressos. Compreende-se que acr.ira se ja .nas ko f asâ. inicial de sua exis— 
tendia, mas a UNI deve.estudar seriamente possibilidades oe ficar in
dependente destas entidades □ que, na.prática, significa que as pró
prias nações indígenas devem contribuir para a manutenção de sua enti 
dade maxima. Ista seria, ao msomo'tempo, un sinal de seu reconhecimen 
to oficial pelas nações indígenas» Foi mal« de uma vez constatada que 
o apoio'financeiro de terOBi.ras, nn final irode ree!,ltar ern . -desunião 
interna. A própria UMI e um bom exemplo dinto. :-íV.;.;8:r

3) ausência de intelectuais indígenas que apresentam- não ',so, 
m_ente um quadro de referencia geral, um programa político indígena 1 :e 
estrategiss de açaa a ni-.yel nacional, como, por exemplo, Fausto Reind 
ga na Bolívia, ou l/ine Dalori-á nas Estados Unidos. Sem subestimar os

\ ** / r . *
estudantes que deram origem a UMI e os demais membros do orgao, tam
bém eles devem admitir que ;des-c.:onbncem qU-alquèr historia de- um povo 
indígena, qualquer msnifestajpolitica, .áfQjalquer programa de oçrio mais 
amplo^ qualcjuer artigo sobre estratégias dr: ação, qualquer analise da 
questão indígena escrit as: .pelos, -prepri-as 'índias na Brasil. Também não 
ha, ainda, uma publicaçao que explique claramente o que a UNI realmen_ 
te pensa, e e faz. (.+}

(+) Apos a conclusau deste artigo nniu o. piimsiro numero do JDRNAL I.N 
DÍGENA, elaborado pela„Üniao das Náçpes Indígenas, Regional"Sul .



4) falta de definição, ou má compreensão, dü papel da UNI  ̂
inclusive pelos próprias dirigentes dD orgão, conforme atestam as 
citadas palavras de Marcos Terena. Para outro "líder”■indígena, Anto
nio Tirijo, por exemplo, a UNI e muito importante porque ”vai ser in
dependente, só índio, fora de qualquer política, nem Arena, nem comu
nismo. Ai não tem política1̂  IDH:32, grifo nosso). No^entanto, sem pre 
tender ser um orgao político, a União das NAÇÕES Indigenas nunca sera 
nada, a não ser talvez uma mini-FUNAI indígena.

Diante do exposto acima, entende-se porque até boje a -UNI 
não chegoü a 'dar'úma contribuição pratica a movimentos indígenas lo
cais específicos como, por exemplo, o dos índios Potiguara, fato cri
ticado por um deles:

4P f
"Para nos, a UNI nao existe« íMas assembleias e congressos , 
eles sempre estão laf 'maa aqui nada. Tambem, este pessó a 1 
mora tudo nas cidades.... (Fulano) sempre diz que vai vol
tar para sua reserva, mas nada. Casou ate com uma branca e 
continua morando na cidade..... o"

•># f

Nao seria nada mal os dirigentes da UNI pensarem tambem um
pouco em sua imagem junto aos grupos indígenas, dos quaisv geralmente 
se distanciam, pelo fato de residirem em cidades como Brasília, Rio 
de Janeiro ou São Paulo. Os índios tribais dificilmente poderão acre
ditar que alguns índios urbanos destribalizados (embora façam questão 
de terem sobrenomes tribais como Terena, Hrenak, Cabixi, Tukano etc.) 
saibam interpretar os seus verdadeiros'anseios e conhecer e r e s o l v e r  
as suas reais necessidades, e problemas.

Segunda as últimas informações (POR 63/1984:9), os prable - 
mas da UNI'foram discutidos no 20 Encontro Nacional dos Povns Indíge
nas (1984). Foi resolvido escolher um Conselho com 46 conselheiras , 
com mandata de dais anos e que deverão reunir-se outra vez em 1985 pa 
ra discutir os problemas regionais e para escolher uma Comissão Execjj 
tiva. Nao tenho informaçoes sobre como foram escolhidos estes conse - 
lheiros e quantas ,Mações representam. Tambem nao esta clarb porque 46 
conselheiros e nao, por exemqlo, 22, 63 ou 97. Ê evidente que as canse 
lheiras'fóram escolhidos entre os participantes do 2 9 Encontro Nacio
nal s nao, como deveria ter sido 0 processo normal, através de elei - 
çoes diretas pelas comunidades indígenas de origem. Tambem ja vimos 
que neste Encontro estavam presentes índios turistas, vigaristas e 
biônicas, pelô que e provável que estes tenham se infiltrado■tambem na 
UNI. Se estas modificaçoes seraa capazes de dar'nova vida a U!\II, so 0 
futura dira. Pessoalmente, tenho minhas duvidas.

4. D'Movxmenta Indígena no Congresso Nacional.

Nas assembléias e encontros, todns concordam que precisam'sé 
unir, que seu movimenta deve ser pan-indígena: " A .libertação do índio 
vem quando o índio decide se unir e procurar formas de como s o l u c i o 
narmos problemas todos juntos1’ ^Omizokay^ BC 30/1977:16), ou: "0 índio 
esta tao esfacelado, a raça indígena esta tao dividida que nao tem



mais força.o.o E por isso que temos de unir todas as nações indígenas1’ 
(Marçal de Souza, POR 23/1980:11). Foi por isso q u e d e m  1980, criaram 
a União das Nações Indígenas, a primeira tentativa séris de uma orga- 
nizaçaa indigena nacional, Que ate hoje nao deu certo, ja e outro pr£ 

pluma,.

■ ■ Porém, sc a união sem açap não basta* e s neste ponta que

há claramente divergências entre, aqueles índios que propõem-, a resis - 
tenoia passiva e aqueles que preferem a resiatencia ativa. Ao primei
ro grupo pertence, par exemplo, Txibaé Ewororo:

11 Como vamos mudar os caminhos da nossa história? Vamos tomar 
armas? Uamos enfrentar os brancos como el^s nos enfrentaran? 
(\tão, os verdadeiros cristãos,, não fazem isso porque seria 
igualar-se a eles..e as armOs nao resülvem cs problemas. As 

armas sao os argumentoã. dos covardes. !Mos nao queremos imi
tar os brancos n.aquilo de que eles mais teriam que se enver 
gonhar: o uso de armas para matar semelhantes^ l\Jos vamos nos 
unir, vamüs morrer se for precisa, mas nao várhos aceitar 

*■ mais a imposição da vontade- dos., outros. „ 0 povo brasilei
ro, nao.disse um dia: 1 Independericia ou.morte1? Vamos tambem 
nos dizer isso, nao apenas com a,palavra, mas com nossa ati 
tude" (RCV 1976:195-196)'

A influencia da moral cristã, da catequese católica, é mais 
rio que evidente e dispensa comentários. Txibae nãc da soluções con
cretas sobre como conquistar esta libertaçso, a nao ser morrer sem lu 
tar. l\to entanto, a Historia mostra que não se conquista liberdade,ter 
ra, direitos humanos ou seja o que for, apenas cruzando os braços e 
'esperando ate morrer, como sabem perfeitamente outras índios e que por 
isso propõem outras taticas:

"Levantamos linha de divisa., vamos colocar placa. Sb encon- 
0 ■ 

trai? alguem caçando na reserva vamos tocar fogo no rancho de 
les. Se continuar, matar" (Tatsabui,. RCV .1976:197).

11 Nos:1 temos que resolver por nossa parte mesmo. Por isso,nós 
vamos, dsqui: por diante,. prepârar .-flechas. 0 dij?- que □ bran 
co entrar sem licença, entao ele entra naflepha" (Joaquim 
Zalenzoe, BC especial, 3§ Assembléia 1975 :Í6).

"Se fazendeiro mata índio então rios matames ele também« Mata 
na horaio Se b fazendeiro quiser tirar o sangue do índio , 
nos vamos matar na hora" (Mario. Ouruna, RCV 1975:203).

Os índios, sabem perfeitamente que: nunca poderão resistir às 
metralhadaras, aos danhües, tanques e.: milhares de soldados do exerci
to brasileiro. Por outro lado, parecem saber tambem que o governo bra 
sileiro nao se poda mais..dar ao luxo de exterminar os índios pela 
força armada, a bala, sem; provocar um escandalo internacional, cem 
conseqtüencias imprevisíveis. Dai porque 'a luta armada a nível local 
pode dor - e tem dado - bbn^ resultadbs em ̂ -vários grupos indígenas.



!\lo éntanto, a longo prazo,- rism a resistência passiva*- nem a 

luta armada ,ts'erão uma solução para o MovimEnto Indígena Brasileiro , 
porque se trata de um confronto entre 130 milhões de brasileiros e 
200 mil índios, espalhados sobre quaae 200 grupos, distantes entre si, 
com línguas e culturas diferentes'e com: diferentes necessidades e as
pirações« fls' estrategias de descolonização usadas pelos povos africa
nos e asiaticos, nao .são necessariamente as mais adequadas para os in_ 

dios, Tudo indica^que no Brrsil^ a Litiertaçao Indígena tera de ser re 
conquistada através da açao política, através da diplomacia,

Quem parece ter entendido isto perfeitamente é õ xavants Ju 
runa que, na década de 7D, ficou conhecido no país inteiro -como "o ín_
dio do .gravador", arma que usava para registrar as promessas que os
brancas depois -nunca cumpriam. Ja em 1975, Mario Juruna sabia que um 
dos campas de batalha estav.a em Brasília:

"A g<ente devia fazer força. Unir para apertar mais o governo 
de Brasília» Conversar com o governo, la em Brasília, ate

ficar madurando a cabeça dele. Porque se a-gente nao grita
nada, o: governo nao resolve nada. fl.gente tem que gritar na 
cara dele»...' fl pente tem que gritar muito» Tem que chorar 
na frente do palacio, ate o Presidente ficar enjoado" (RCU 
1576:200,203). . /' : ;

1 H -i .. ■ , : .** •
'■ Armado com seu gravador, e nao com borduna ou arco e flecha, 

.Mario Juruna provocou a demissão de alguns funcionários . da FUNAI e . in_ 
comodau a muitas outros. Em 1980 voltou as paginas da imprensa nacio
nal e internacional por causa de sua participação no Tribunal Russell, 
na Holanda, que inicialmente lhe fora proibida pela FUNAI, Com a che
gada das eleições de 1982, Mario Juruna tomou uma decisão drastica:

"Agora sou eu que vou aprender com o branco para ajudar os 
xndios. Vou me candidatar a deputado federal pelQ Rio (de 
Janeiro), porque sou brasileira e livre.». 0 governo vai ter 
que^Duvir o representante indígena.», Minha luta em favor 
dp índio tera .tres .pontos: ; demarcar as terras indígenas, exi_ 
gir o .respeito a • demarcíaçao e escritura das terras demarca
das" .(flpj 1981:75).

Dito e féito. Em '15 de novembro de 1982, Mario Juruna se ele 
geu deputado federal e se tornou o primeiro representante indígena no 
Congres.sç Racional. Hoje e. conhecido em todo o Brasil por suas inúme
ras frases de efeito e seus discursos, que lhe valeram a reputação de 
s e r o  unico político qúe diz □ que os outros;130 milhões de brasilei
ros pensam. 'Esta franqueza, por sinal,1 quas'é lhe custou a cassação do 
mandato. -:; - - -

. 1 ! ! 1 j - -ji • ■
Como ,deputado,. .Mario Juruna tem. defendido constantemente a. f ■ -■ .. • ?-r •• • ;.... «*’ -> -

causa indígena. Um.- projetq .de sua autoria criou a Comissão do índio ,
como comissão permanente.da Camara, • e que por ele e presidida.- Alem 
disto, tem sido uma presença constante em áreas indígenas com confli
tos de terra, como também tem apoiado os índios que vão à Brasília, a 
procura da saluçao para seus problemas. Se antes havia duvidas e cri



ticas por parte de índios e não-índios, hoje. praticamente todos reco
nhecem 'que a caminho político trilhado por Mario Juruna pode ser uma, 
ou talvez ate a unica estr.ategi-2 eficaz para alcançar os atuais e fu-r 
turos objetivos do Movimento Indígena.

□ único ponto.negativa e que ele não Foi eleito pDr^índios, 
mas pela população do Rio de Janeiro, da qual dependera, tambem sua 
reeleição em 1986» S\lo.momento não conheço outros índios com'a popula
ridade de Mário Jurunai, Por isso cbnsidero pouco provável que seu 
exemplo possa ser seçjuido por outros índios, ja em 1986* Em nenhum Eja 
tado os índios tem numero sufiGiente'para, sozinhos,- elegerem um depjj 
tado estadual ou federal. Para isto, sempre dependerão dos vbtok da 
populaçao nao-indigena. Em 1986 saberemos se MariD .Juruna Foi um caso 
unico,^du se outros indios^ e ele mesmo, conseguirão repetir a façanha» 
So entao, tambem, a importahcia'de Mario Juruna para o Movimento Ind£ 
gena poderá ser avaliada mais corretamente (.+)

(+) flo concluir este artigo, não poderia desconfiar que, já. poucas s_e 
manas depois^ a-atitude dé: Mario Juruna mudaria radicalmente. Tudo in_ 
dica^que os indios' sao atacados mortalmente não apenas pelas doenç s s  
■biologicas transmitidas pelos brancos^ como tambem podem ser vitima - 
das por doenças culturais^ próprias da sociedade capitalista, cpmo s_e 
jam a- ganancia, a corrupção, a mania de grandeza, entre outras.Ê fatq 
confirmado pelo proprio Juruná, q:ue ele tenha recebido 3D0Q dólares 
para viajar a Suiça. Este dinheiro teria sido presenteado por um cer
to Carvalho, -piloto da FUNAI. !\Id entanto, suspeita-se que o dinhei r o 
tenha sido dado pelo fazendeiro Pereira! Rocha, invasor das terras dos 

índios Pataxo, . na Hahia. t fato, também, que em agosto, logo apos uma 
reunião com Carvalho e Pereira Rocha, d deputado Juruna 'tenha viajado 
a Bahia para convencer os Pataxo a abandonar as terras cuja proprieda_ 
de e reclamada por Pereira Rocha. Os Pataxo expulsaram Juruna que, em 
resposta, negou publicamente a indianidade destes índios, chamando-os 
de "caboclos de cabelo cnroladq". Segundo Juruna não existiriam' mais 
indios1 em todo o Nordeste (POR.. 57/198ít; Aconteceu nS;-276/1904) . Ü ep_i 
sódio "infeliz talvez seja a meíhor prova do preconceitoique os índios 
(auto)considerados "puros" tem contra seus irmãos civilizados e  mesti 
çados do Nordeste, fato a que ^a me referi no texto. Se Juruna persis 
tír nesta -sua atitude anti-indigena e continuar a apoiar -os.invasores 
das terras indígenas, sua carreira política desde ja tera chegado ao 
.fim.. E nao somente isto. Pior e que tambem tera dificultado 0 aces s o 
de outros indios' ao Congresso IVacianal, pois poucos brancos ainda vo
tariam num m d i a .  0 caminha político estaria'novamente bloqueado, res 
t.ando aos indios apenas a resistencia armada ou-pacífica, ambas de 
comprovada ineficiencia a longo prazo«



5w Os objetivas do Movimanta Indígena. ’

□s antropólogas ensinam que os índios da Brasil vivem numa 
situação de colonialismo interno, numa situação de domínio e explora 
ção cultural, social, eoonomica e política pela sociedade brasileira» 
Seguindo este mesmo raciocínio, julgam que D Movimento Indígena Bra
sileiro deveria ser, antes de tudo, um movimento que visasse a liber 
taçao deste daminia colonial, com a recuperaçao de sua autonomia,sua 
independencia economica e política e, principalmente, a reconquist a
dos seus territórios» Mas será que os índios pensam da mesma farms ?
□ Movimento Indígena Brasileiro,, se assim possa ser chamado, esta Ijj 
tando para obter o que, esta lutando para libertar-se de que e de 
quem?

Os cientistas sociais já constataram muitas vezes que,quan_ 
to mais liberdade se tira e quaitò maior for a opressaD e priva^aa , 
mais baixo será o nível de aspirações e reivindicações. 0 indivíduo, 
ou o grupo, geralmente tentara recuperar sua liberdade em etapas pe
quenas, sempre desegando um pouco mais, na medida em que a próxima 
meta lhe parecer viavel, e nao mais uma utopia como antes» Uma outra
possibilidade, e um movimento revolucionário. □ movimento indíqena- -de

* f * -f
hoje, e do primeira tipo e ainda, esta num estagia inicial, no -nivdl
mais baixo. Os indias -brasileiros ainda se dão. por satisfeitos .com
muito pouco, cam algo que, pelo menos para os nao-índios, nem-..' de
longe parece libertaçao, mas que para^eles ja e muito.

□ que desejam os índios? Uma constante nas reivindicações 
apresentadas nas assembleias regionais e a recuperação e a demarca. - 
çao^de suos terras (os índios dificilmente usam a termo político >te£ 
ritoria'), coma tombem mais assistência par parte da FUNAI, No encon_ 
tro, "índios: direitos históricas" (1981), dezesseis grupos e x i g i r a m  
uma solução para a questão de suas terras, SEguida onze vezes por um 
apelo para mais assistência médica, educacional e agrícola. Reivindi_ 
caçaes de carater político so aparecem embrionariamente no caso d-as 
Haingang: "escolha dos chefes do posto", "liberdade para se organi - 
z a r " ! e no casa das Xavante: "autonomia para seus projetos1'. Estes 
fatos mostram que os m d i n s  brasileiros ainda estao na primeira fase 
de reivindicações. Deve-se. reconhecer, no entanto., que a recuperaçao 
ou demarcaçao das terras, reivindicadas por quase todos osgrupos in
dígenas, e  uma exigencia basica para a recuperaçao posterior das di
reitos políticas, porque sem uma garahtia de um território própria , 
nenhuma naçao indígena sera capaz de sobreviver.

f { **
0 discurso indígena mostra que os índios estao conscientes

disto: "Vamos pedir terra. Nas vamos medir a nossa terra. Pais intei_ 
ro e do m d i o ,  e nosso e não tem nenhum lugarzinho para o índio»...» 
Se nas decuidar da nossa terra, daqui a pouca desaparece tudo" (üJa- 
riaguiçauia, RCV 1976:201)«, Outras tantas observações semelhantes po- 
deriam^ser citadas. Os m d i o s  sabem perfeitamente cjue sem terras,sem 
territorio, estarao destinadas a desaparecer, e dai porque esta s u a  
luta pela terra deve ser entendida antes de tudo como uma luta poli- 
tica, uma luta pela sobrevivencia como povo, como naçao indigena.Uma



vez alcançado este objetivo básica, outros de caráter política' com 
certeza vi roo, ' " .

: bs .cientistas sociais distinguem quatro tipos rio movimen 
tos que podem", se originar-,dentro-de'-grupos minoritários- dominados : 
(1) pluralismo ou integração:^a participação na. vida: economica, s'o - 
ciai e política da naçao, porem com a manutenção da identidade indí
gena,' e normalmente (mas nem' sempre) tambem da cultura tradicional ou 
parte dela.; (2) assimilação ou emancipação: a absarçap da minoria p_e 
lo grupo' dominante, com a perda da identidade e da cultura tradicio
nal; (3) separatismo e (íi) dominaçao»

Indubitavelmente, o Movimento Indígena Brasileiro se en
caixa na primeira categoria (Marcas Terena: "posso ser o que voce e, 
sem deixar de ser o que sou” ,, 'frase-qüe .durante algum tempo passou a 
ser o lema da UNI), e o Movimento Indígdna Peruano/Bolivianona quar- 
ta (a restaura^ao do Tawantinsuyu, o^imperio incaico, naó somente 
nestes dois países, mas em toda a America do Sul), üs indios brasi -
leiros ainda nao podem ter aspirações tao altas'comò seus irmãos bo
livianos e peruanos,, porque, como diz ' Ailtan Kr.ena.k:

"Face a um Estado tão forte,--como estabelecer alianças e 
trabalhar no sentido de o Estado ceder um pauquinho?Porque 
nao temos ilusão de que vai ceder mais que um pouquinho , 
porque e muito forte e, se sente seguro de si para mover a 
opressão contra populações indígenas e contra a papulaça o 
brasileira como um-todo. (Vão existe solução do índic sem 
solução de todos. l\Tao imagino que o problema do índia seja 
resolvido sem ser resolvido^ ô problema da sociedade toda"
( POR 55/1983.: 10) .

Aqui temos que levar em consideração, outra ;vez, o domínio
colonial. Apos dezenas, muitas vezes centenas de anos de colonizaçao,
os m d i o s  foram aos poucos assumindo a nacionalidade brasileira, a r fd  ̂ 3
identificaçaD política c o m 'ü colonizador, embora conservassem tambem 

sua identidade indígena. Possuem, portanto, uma identidade/nacionali 
dade dupla - indígena e brasileira - o que.lhes possibilita, por um 
lado, participar, dos benefícios e oportunidades da sociedade nacio.- 
nalje/ por. outro lado,.:reivindicar os seus direitos históricas, como 
terrasj língua n cultura próprias»

l\lo discurso- indígena, repetidas vezes eles afirmam que são' 
brssileiros como "os outros", reclamam que são tratados apenas como

• 1 .** *• A T 4 r -' .. * ^
meio-pidadaos, que nao, tem os mesmos direitos e privilégios dos ou
tros brasileiros, que eles são os "primeiros brasileiros”, porque^ja 
estavam aqui antes da Descoberta. Assim, os índios nao fazem mais do 
que repetir o que os livros dos brancos lhES ensinararti. Eles incorpo 
rararti o discurso do branco que ha tantos anos, as vezes ha tantas se 
cuias, lhes fai martelado na cabeça,'numa verdadeira lavagem cerdiral. 
A Lihertação exigiria que os índios rejeitassem â nacionalidade bra
sileira, reassumissem unicamente a nacionalidade indígena (Xavante , 
Potiguara, Teçena etc.) e iniciassem um movimenta separatista. No en



tanto, isto sera uma das ultimas etapas do longo processo de liberta^ 
ção e B algoique, no momento, os índios 'brasileiros ainda Gonsidérarn . 
uma utopia e, por isso, ainda nao reivindicam. No momento, tudo que 
querem e apenas a posse.das torras que habitam, e que geralmente sao 
apenas uma fracção, do seu territorio original, e. um pouco de assis - 

t en cif! por “seu11. governo . brasileiro J, ; i '

’v.' ;‘Résulta : disto" també.m que d s conceitos de autodeterminação 
ou autonomia polít-icá ainda nãp significam nada para os índios. Para 
ilustrar;:.melhor esté fato, permitam-me aqui uma longa citação de 
fi.ilton Krenak:

f IV / f
"A ideia de autodeterminaçao e algo meio impreciso. Cada in_ 
dio entende de um modo« E coda aliado da luta imagina uma 

'. forma de autodeterminação para □ índio. Ha modelos mais a-
■■■■ proximados das aspirações indígenas 0 outras que nao . tem 

. .. nenhuma proximidade com essas aspirações. Ha -comunidades in 
digenas que nem sequer imaginam sua autodeterminação.... fl 

própria palavra nos e.estranha. 0 que sabemos -e que nassas 
terras tem que ser demarcadas. 'Queremos : - que nao se con
tinuem as invasões nas comunidades indigenas para nos des
truir culturalmente; - q u e n ã o  continuem a guerra contra 0 
índio ou, ao menos, que ée reconheça para 0 índio o direi
to de guerra.
0 Estado nao pode continuar tratando o zndiò coma inimigo, 
num processo de guerra de ocupação, em que a população re
manescente, hoje, e apenas sobrevivente'dessa guerra de ocu 
paçao que vem sendo mantida ha 500 anos. D Estado não pode 
continuar querendo matar (os índios) de desespero, de fal
ta de expectativa de vida, de envergqhhamento por perten - 

cer a outra cultura e incapazes de dirigir a propria vida* 

Autodeterminaçao pode ser sinônima dessa expectativa que 
temos de viver num pais que reconheça 0 minimo de nossos di_ 
reitos. Seria tambem o Governo resolver cessar a querra defw / -
ocupaçao de terras indígenas11 (PGR 55/1983:10).

■fr

Qualquer forma de separatismo,.qualquer ideia de criar um 
novo Estada Indígena Autonomo, ainda esta fora de cagitaçao. Aa con
traria, num doc-umenfco assinada por quinze : índias, estes efirmam: "Au 
toríetermina^aa e a começa da paz e progresso’' para os' ,povos indígenas 
cio nCiSS0 pais e nao criar naçoes estrangeiras -que venham atentar as 
leis'tio país" C BC 62/1980:28)»

A revista ISTD I, de 3Ü de maio de 19õít, entrevista Maga - 
rcn,^o primeiro. índio a assumir a administraçao do Parque Nacional do 
Xingu.

ISTO; É: Que você vai fazer :ica[jna chefe da Parque Nacional do 
Xingu? ,

MEGARGIV: Muita .gente ga-perguntou para mim o que vou fazèa 
Ate os antropologos ficaram perguntando ’Que voce 

vai .f azer agora?* , "querendo batár caisa na minha cabeça <, 
Eu falei: 'Quem sabe solí: 'eü,:i ' E vau chegar la, reunir to
da mundo......



ISTO Ê: Coma voce pensa administrar r.: Parque?
..... ME'CRROIM: Eu já sei mais ou menos o que eles querem,, D que

eles querem e que eu vou botar professora para en
sinar os filhos deles, cclncar mais enfermeiras, ateoder
mais eles, visitar eles, botar um barco para eles visita -

■ rem; toda semana;o-pessoalf para ver o que tem e o que nao
..ti;mi' ............. ...

ISTO É : Só isso ? ........'
MEGARON: Vão pedir para a gente tar mais presentes : anzois, 

facões, machados, roupas, calções, vestidos, A FU
MAI da, mas da pouco,».,,
ISTO Ê: Q u e  outras coisas voce esta pensando fazer?
MEGARON: Nos estamos pensando em fazer projeto para faz e r 

plantações de coisas assim, arroz, milho, feijão , 
para ter dinheiro nosso, do parque mesmo,

IMesta entrevista, as palavras de Megaron apenas confirm a m 
o que foi dito acima. 0 que interessa aqui e a exclamaçao do jorna - 
lista: "So isso?". Com estas duas palavras ele traduziu a reação que 
deve ter tido a maioria dos leitores, que certamente esperavam muito 
mais. E nao somente estes leitores. Com a criaçao da UNI, o Governo 
brasileira aparentemente levou um pequeno susto, pensando que se tra 
tava de um movimente político, certamente subversivo e talvez até se 
paratista. D Serviço IMacional de Informaçoes chegou a' recomendar a 
FUNAI que a entidade fosse reprimida a qualquer custa. l\lão foi ne
cessário, parque a UNI se destruturou antes. 0 susto do Governo ja 
deve ter passado, porque tambem o SNI, analisando o discurso indige- 
na, deve ter chegado a conclusão de que ainda não ha nenhum perigo pa 
ra a "segurança nacional". E e por este motivo, e nao por causa da 
"abertura democratica" que o Governo permite a realização de assem - 
blEias e encontros, ou a reestruturaçao da UIMI. 0 que para muitos bra 
sileiros foi uma decepção, para o SI\1I e □ Governo deve ter sido um f f f * 
grande alivio: afinal de contas, estes índios querem "so isso"? Dai 
porque, enquanto as indios participam de assembleias e Encontros, □ 
Governo brasileiro continua tranquilamente invadindo e ocupando te_r 
ritorios indicjenas, com todos os efeitos negativas dista para as co
munidades indígenas, em nome da segurança e do desenvolvimento na
cional, como se o Movimento Indígena Brasileiro fosse apenas um mito.
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