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RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL 

DO :PARQUE INDIGEUA DO XlNGU 
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Eseo relatório foge do padrão cláseioo do abstrato das 

peaqud.aae realizadas de ju.lho até outubro de 1980. htruidarei 

em anexo um documento sobre esse aspecto. t uma tentativa ~ 

ra colocar algumas observações sobre a sitãação .atual do PNX 

por um antrop~logo que começou a ~rabalh~a área em 1967, lá 

voltando regularmente (1969, 1972, 1975, 1977, 1980)° e tentou 

. (. acompanhar a evolução das sociedades indígena.a e do relaciOJl!! 

mente entre elas e o mundo branco. As observações são apenas 

preliminares, refletindo uma experiencia geograficamente li- 

roitada (a parte m~dia. do Xingu, a meia distancia entre o Po!l 

to Leonardo Vi+las-Boas e o Posto Diauarum) e de doia meses 

e meio de duração. 

As reações e observações dos Índios-principalmente txi- 

k~o, trumai e k_ajabi- foram colhidas ao longo das conversas, 

sem propósito de fazer um inquérito específico sobre o Xingu. 

Aspectos importantes-senão graves- da situação não ~ão menci_g 

na.dos, como por exemplo o incidente sangrento da BR-080 em a - 
gosto. N~o tive a oportunidade de conversa-r- com os atores do 

drama e prefiro tratar daquilo que minl?,a experiencia me ena_! 

nou diretamente. 
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A SITUAÇÃO DO CONTATO ENTRE DS !NDIOS DO XINGUE 

O MUNDO BRANCO. 

Oe !ndios do Xingu, considerados coletivamente, entram em C<l,!! 

tato com cinco diferentes tipos de agentes do mundo civiliza- 

do-: 

1) o pessoal da Funai, que atende as neceesidades administl"!!:: 

tivas, aanã tm-iaa e "protecionistas" do ·PNX. Em princípio, a 

Funai tem, pelo Estatuto, o privilégio de controlar todo co_u 

tato com os !ndios do Parque do Xingu. 

ç)- As F9rças A~madas, primeiro pela existencia dentro do Pa~ 

que de um destacamento da F.Al3; segundo pela presença semi-pez= 

manente de uma base do Paraaar no rio Ronuro, que treina du- 

·ran.te dois a tres meses o peaeoaã da F.AJ3 e do Par-aaar- para a 

A eobrevivencia na selva, enfim, pelas visitas ocasionais de fo1: 

ças do Exército à região do Parque Indígena do Xingu. 

3) os turistas: a. inf1ação do n~ero de r~pida.s visitas no XiB 

gu & um fato conhecido que durou até 1978. Geralmente sob~ 

texto cient:!fico, reis destronados da Europa, industriais, em 

baixadorea, políticos, generais e coronéis passavam seus fins 

de semana no Xingu com visitas com duração de um a tres dias, 

fotografando, trocando artesanato e irapreesões p~torescas. 
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~ 4) Os cientiatnei o critério que permite diferenciar oe turistas 

dos cientistas & duplo: a aprovação de um projeto de pesquisa por 

uma entidade habilitada (CNPQ para Antropologia, Linguística, Arqu~ 

logia) e a duração da pe~anencia no Xingu. Apesar dis~o houve cQ_B 

fusÕee na medida em que a.1guna turista.a tinham um transparente pr~ 

texto científico e em que alguns cientistas ficaram. um tempo tão 

.reduzido que o objetivo ~a pesquisa não ee cumpriu. A maioria dos 

cientistas são linguistas e antropólogos que convivem com os índios 

( naa aldeia.a do PNX. 

5) os jornalistas: essa categoria inclue mais do que a imprensa e~ 

crita, já que o Índio do Xingu virou, sem querer, um objeto eetét1 

co de predileç;o das televisões e do cinema. De fato, houve maio 

visitas de fotógrafos, cinegrafistas e equipes de televisão do que 

de simples rep~rteres. 

(_~ Nesse quadro complexo, todos os elementos desempenham wn papel 

- , - duplo em relaçao aos indioa em em relaça.o ao mW?-dO que os envolve. 

Primeiro o relacionamento desses agentes com. a sociedade indígena, 

por breve e superficial que seja, afeta a informação e _a compree,B 

são do mundo branco pelos índios. o fracionamento dos papéis e a 

muJ.tiplicação (ate 1977/78) das visitas criou uma confusão entre 

os índios e aumentou os desejos consumistas entre eles. Existe tam- 

. , - . bem uma re1açao direta entre a importuncia respectiva de cada um 

desses agentes e a forma global do contato, logo, da evolução das 

sociedades indígenas. 
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Não há nenhuma razão a priori para que eaeea agentes colaborem 

de maneira .complementar e harmoniosa se a Punad , no caso a adminiJ! 

tração do PNX, não desempenha claramente um papel de dirigente. Em 

segundo lugar, os agentes do contato são responsáveis pela fabri- 

0ação da imagem pública- no pa!s e no exterior dos Índios do tri.n 

gu.. Nessa ~ão de informação, o peso relativo de cada agente é mui 

to variável: como comparar uma monografia científica que atinge, 

(· 
no máximo umascentenasde especialistas e um filme difundido por v!! 

rias televis9es? Enfim, como a imagem do !ndio xinguano criada·pe 

los meios de comunicação, turistas, cientistas, soldados, pode con 

t - , - , ribuir para as decisoes politicas que vao afetar os indios do PNX. 

·Em 1980 os turistas praticamente sumiram, os cientistas· (pr~ 

cipalm~nte antrol)Ólogos) estão presentes em número mais reduzido 

(_, 
do que há alguns anos atrás, os jornalistas e representantes ·do an 

• dio-visual chegam maia ra:bamente, as :forças armadas· tem uma prese11 

9a maior e a. afüni ni atração do PNX enfz-aquece , Convém agora examinar 

, - ' - a atitude dos indios em relaçao a adminjstraçao do PNX. 

A ATITUDE DOS :!NDIOS EM RELAÇÃO À AllilNISTRAÇÃO DO PNX: 

CRIAÇÃO DE NOVAS EXPECTATIVAS. 

:Por terem recebido tantas visitas , tanta. cobertura na impren 

sa nacional e internacional, por serem provavelmente os índice maia 

filmados e retratados da América do Sul, os Índios do Xingu tor- 
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naram-ee relativament~ exigentes em relação a·administração de t)! 

.tela. Ora, euas exigenciaâ- com exceção importante da reivindicação 

doa txukahamãe sobre aa terras do norte da BR-080- concernem mais 

aos bena industriais supérfluos do que~ própria sobrevivencia. 

De fato, a criação do PNX em 1961, a demarcação cfici~l das 

terras em 1978, um convenio de assistencia e prevenção sanitária 

assinado _em 1965 (com a Escola Paulista de Medicina) permitiram mais 

,,-- 
~ que a aobrevivencia: um sensí~el aumento demográfico h{ 12-15 anos. 

·Ao mesmo tempo, a intervenção crescente e seletiva com apenas uma 

camada da sociedade nacional criou uma situação em que a procµra 

de objetos manufaturados pelos índios chegou a ser um dos objetivos 

fundamentais deles em relação ao pessoal da Funai. Nos anos de 75 

· a 78, a administração do PNX tentou conscientizar os índios dos 11 

(__ Illites da oferta e da verdadeira hierarquia dos valores. Pela ass~ 

ciação doa :índios ao trabalho da.demarcação, pela form~ção de uma 

"vanguarda indígena" ocupando cargos e funções na própria Punaã e 

, , ( no Farque, pela consulta regular e ate permanente dos lideres tan 

to os recentes como oa tr~dioionais), a adminisjrração conseguiu~~ 

dificar, ou melhor, começou a modificar as expectativas doa índios 

em relação ao mundo branco. Houve uma lenta mudança dos :índios no 

. 
sentido de estabe1ecer uma ordem de prioridades mais consoantes com 

a nova realidade do PNX, cercado de ~azendas e com a,posaibilidades 

) 
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- de "oferta" dG. Funai. Âinda se pedia pilhas; gravadores, toca-dia 

cos, etc, mas uma minori~-que mora nas imediações do Posto Leon~ 

do- exigiu também a criação de uma .eBcola. A Funai atendeu oate 

Pedido e a escola funcionou por um ano.na sede do parque com um . 

curso de al.fabetizaç~o. Resumindo: a administração d9s irmãos Villas- 

Boas fundou o parque, salvou os.Índios das consequências de um co.9. 

tato violento; instalou um sistema de saúde eficiente, retardando 

os efeitos nocivos do contato com a sociedade brasileira. A admi 

niatração que continuou a obra doe Villas-Boaa consolidmu a garB,!! 

tia terr~torial pela dmn.arcação, tentou conter a inflaç~o do con- 

suas culturas e contribuiu para formar pma conscãencãa coletiva 1 
tato superficial, sem proveito para os !n.dios e ·até nocivo para 

dos problemas objetivamente mais :prementes. Ex~stem divergencias 
(_,' 

de apreciação sobre os métodos de cada admiaj.stração e os resul t~ 

dos obtidos, mas tres fatos são evidentes para quem acompanhou de.!! 

de 1967 a situação do PNÍ: 

l) um n~ero maior de :índios se tornou ciente da situação do PNX 
• 

em relação à sociedade nacional; 

2) as reivindlcações, exigencias, pedidos dos Índios para a Funai 

se tornaram. maia numerosos e maia qualitativos/; 

3) o aumento nconsumi.eta" nas próprias comunidades indígenas é muá, 
~/A 

to mais uma consê'uencie do tipo do contato em geral do que esta ou 
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aquela medida administrativa. 

Chegou a crise de liderança de 78/79, tempos confusos, onde 

o debate com os índios e em torno doa !ndios, às vezes áspero e a- 

Paixona.do não deve esconder o fato :fundamental de que o :PNX ficou 

praticamente seis meses sem direção. A nova direção, a part:u"" de 

mâto.de 1979, enfrentou uma difícil situação, pois além dos probl~ 

maia territoriais-potencialmente explosivos no norte do p~que- 

cge acreacentou uma crise de cohfiança entre a admniatração e os 

!ndioa. 

A :ooMINUIÇÃO DO PAPEL DIRETOR DA AIMINISTRAÇÃO DO PNX 

E AS FRUSTRAÇÕES IND!GENAS 

Em quase todos os aspectos da política do PNX em relação aos .. 
Índios xinguanos a si tuaç~o da crise iniciada em 1979 se agravou, 

]as~a lembrar aqui acontecimentos recentes no Parque. 

e 
1) a visita anual da Escola Pau1ista de Medicina, para continuar 

- , - , , a prevença~medica, vacinar e controlar o estado de saude dos~ 

dios na aldeia foi feita em julho, porém os mldicos não se desl..Q 

caram para as aldeias porque a administração não pode fornecer o 

combu~t:6:vel necessário. A equipe reclamou- segundo dizem os índios 

do posto Leonardo- e a direção do Parque decidiu rescindir o C0,!1 

venio de 1965 .entre o ~NX e a Escola Paulista de Medicina. Não se 

sabe se a Punaã decidiu ton.ar qualquer atitude·. Convém acrescentar 

que a equipe méãica fia campanha anti-tuberculose (SUSA) fez em.!!; 



gosto oe exames de praxe em todas as aldeias. 

2) os contatos entre· a administração e os l!deree indÍgenae se afrou- 

xnram, particularmente no norte do PNX. A exiatencia de divergencias, 

r .••• , 
queixas e, em si, um f'enomeno normal, mas a falta de diãl.ogo para resol 

Ver as diferenças foi claramente exprimida pelos Índios kajabit trumai 

e txikão. 1 possível que outras tribos tenham se queixado tamb~m dessa 

• N falta de comunic~çoes. 

e.· 
·3) numa reunião com o presidente da Funai, na presença do diretor do 

PNX (14.09.80) os chefes indígenas lembraram que tinb.am pedido, um ano 

antes, a abertura, o~ melhor, reabertura, da escola do posto Leonardo. 

A escola não reabriu embora haja um.a prmfessora no parque, .vivendo ne§. 

se posto. 

4) a existencia de um importante r-ebanhc (160 cabeças de_ gado, dados de 
( 

agosto de 1980) nas terras do PNX está criando um pr ob'Lema sério para 

os !niioa kaJ.apaJ.o. Esse rebanho pertence ao destacamento da FAB, é 

cuidado por vaqueiros profissionais e explora as pastagens naturais sem 

nenhuma compensação pà.ra os fudios. Os kaâ apaão ae queixaram da a:protj 

Inação dos bois de suas roças e mataram duas cabeças. Convém lembrar que 

nem a ca:rne"de boi nem o leite de vaca fazem parte da alimentação ind.Í 

gena, ao contrário, aão proibidos no sistema de valores dos !ndios- A 

única medida conservadora_ :foi, após um enc ontn-o entre o comandante do 
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destacamento da FAB e o diretor do parque, a construção de uma ce1: 

ca pa:ba impedir o avanço do gado. Além disso, alguns !ndioa aão 

empregados pelos vaqueiros como mã~de-obra benévola, contradizen 

do o Estatuto do 1ndio e as leia trabalhistas. 

- 5) a basa Xingu da FAB funciona como centro de escoamento do arte 

sanato indígena e centro· de compras para os índios que t~m dinheJ. 

ro• A chegada.do avião semanal do CAN- que abastece também o Po_!! 

e 
to Leonardo e transporta os funcionários da Funai de São Paulo P!! 

ra o Xingu- é esperada por um nÚmero crescente de Índios (kamaiu 

rá, kalapalo, matypu, waurá) que vivem.de biscates, pequenas tr_g 

case restos de comida da base. Sempre houve :índios em torno das 

instalações da FAB, mas a presença deles tornoú-se hoje.quase pe_;: 

e 'manente e, apesar das qu~idades pesaoaia evidentes, o pessoal da 

FAB não tem o. treinamento adequado para um trat·o que respeite a 

~- 

cultura ind{gena. A .!nica solução ~ue(:1e~ propõem aos úlaios- 

entre· ~peras críticas à Funai- é a assimilação individual, ou s~ 
•• 

r 

ja, a destruição da cult1:1ra. Não existe indícios de uma interven 

ção da administração do PNX junto à FAB a respeito desses probl~ 

mas. 

6) U o Ronuro- dentro doa limites do PNX-, o Paras ar tem um a.camp!!; 

mento permanente, usado para treinamento de sobrevivenoia na selva 

8 
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" nos meses da seca ( junho até o fim de agosto). Várias turmas se r~. 

vezam e, nos fins de semana, virou costume para os cadetes ou of1 

ciais visitar as aldeias indÍgenaa vizinhas: trumai, txikão e ka 

jabi. 

Essas visitas perturbam bastante a vida das aldeias~ Nos d ãas 

' que precedem~ visita, quase todos os homens se lançam a fabrio~ 

ç;o de artesanato de baixíssimo padrão de qualidade, em troca de 
A 

e_·.- 
. . 

objetos industriais de pouco valor: pilhas, roupa usada, peças a 
.•.•. ---.. - 

vulsas de uniforme camuflado ou alaranjado. Nos dias após o enco.u 

troa frustração é geral e as racla.maçÕes são muitas: os Índios 

hão conseguem entender como essa gente tão poderosa (logo rica), 

Â N - com motores de popa, avioes, estoques enormes de comida, nao div,i 

de com os vizinhos. Contra pequenos serviços no acampamento do Pa 

rasar (limpeza, caça, pesca) os Ílldios recebem geralmente os ali ...• 

mentos não utilizados no fim da estação. Esses alimentos-todos em 

-~onserva~ s~o totalmente estranhos à dieta indígena e criam. háb.i 

tos.que não podem ser aatisfetos dentro da economia ind!gena. N~ 

nhuma aldeia visitada se ressente da ~alta de recursos alimentares, 

mas os oficiais do Paraaar acreditam, com sinceridade e generos! 

aade, que os !ndios E :passam fome " e eua ºcomida é pobre". O tra 

to individual dos !ndios pelos soldados~ geralmente bom, com a_l 

guns malentendidos, mas o efeito.global dessas visitas é uma 

\. 
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., - , - perturbaçao·da vida ind1gena, a oriaçao de 1'ImK necessidades inace~ 

e!veia e uma incom~teneível falta·de perspectiva sobre o mundo br0:g 

e o, 

Não há dúvida que éaaa p~og:resaiva extinção do Órgão tutelar 

no PNX eó poder' favorecer uma intervenção maior da FAB e do Paraear 

na vida indÍgena. kJ relações comérciais que existem entre os índios 

do Alto Xingu e o destacamento da F AB já substi tuiram em grande I>B:r 
. - 

( j o posto da Funai. Nem pela organização, nem pela formação rece - . - 
bida, a FAB tem condições de garantir ao índio os seus direitos conJl 

titucioriais; menos ainda se ela ocupa o territÓri9 ind{gena com r~ 

banho. 

Enfim, cabe a um antropólogo questionar o papel dos pesquis~ 

dores no PNX. A queixa mais comum dos funcionários durante nossa 

( . 
temporada no PNX i que "os antropélogos atrapalham o funcionamento 

do Parque". O :problema de abastecimento do Xingu sempre foi sério, 

especialmente em relação ao combustível. Se for realmente o caso 

. , 
de que a presença dos peaquisadoDes impede a assistencia ao indio, 

seria necess~io rever toda a política de autorização par~ pesquisa. 

Ora, o traço mais not,vel dessa pol!tica, até hoje, foi sua inco..2, 

rencia: pesquisadores qualificados não receberam autorização ap~ 

sar de contarem com o apoio da comunidade indígena onde desejam tra '\ .•. 

balhar e outros foram autorizados sem aiquer conhecerem o critério 
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. ~ ·, - ·que proiba_ um e autoriza o outro. Alem disso, a continuaçao da pe~ 

quisa no PNX apresenta duas vant_agena: sem um conhecimento profun 

do das comun1.dades ind!genas, não há posa í.b í.Lãdadea de escolher r,! 

cionalmente a melhor política dá asaistencia; quanto à edupa.ção, é 

imprescindível o levantamento das l1nguaa indígenas. Também apre 
- - 

sença do :pesquisado~ numa aldeia, gera.lmenta ionge dos postos, p~ 

de·ter uma utilidade real para a comunidade, nos serviços coti~i_! 

nos de assiatencia sanitária, na educação e, talvez, mais ainda na 

( 
consciencia do valor intr.:!nséco da cultura indígena. 

Exis.tem, na região do :PNX, vários exemplos onde a presença COB 

t!nua de um pesquisador ajudou um grupo numa fase difícil de ada~ 

tação e recuperação. Assim, essa que#ía en·tre administradores e 

pesquisadores não passa de um falso problema de valor puramente a 

(_.edÓtico. Bastaria definir por escrito uma política em· relação ao 

e. 
trabalho de pesquisa dentro do decreto de criação -do PNX!{estabel_!! 

cer wn sistema.de consultas regulares j~to aos índios a respeito 

da estadia de pesquisadores. 

Brasília, 14 de outubro de 1980 

Patrick Menget 

Universidade de Paris X 
Uantcrre 
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