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I

o

objetivo.

desta

e pr e aant açâo

é analisar o fenÓmar~o .da '.guer~a'

no.

Xingu as.te ano, q.µe durou 41 dias, e teve grande des.ta.qu~ nos jor-:
nais e na televis;o.
esta

...•.

'guerra',

flito.,

Como ap~ndice, anexamos urna ~arra\iva

com anotaçoes

na maneira

em que foi

partida a isso,; nossa

'"

quae

,

s dd àr Las sobre

re t.r at.adc

reflexão

sobre

o pr oces so do con-

na. imprensa.

Em contra-

originou numa ant r ev eta
í

óe .2 horas,

e 15 minutos, gravada com makaron em São Paulo depois da 'guerra•;1
a: na testemunha, de mariana, que passou dois meses no PIX, desde o
final do conflito at, depois da posse da mekaron,. como Diretor do
PI.X (2.7. 5. 84) .o. evento que consti tue

o desfecho desta

revolta,

por enquanto.

Uma investigaç~o do significado da <guerra>revela, que era
uma guerra de espelhos.
anexadas

do PI.X,

e

fflekaron

Os Índios reivindicam

a devoluçao.~e·,terras

ensina que no. mundo dos brancos

.J:Q.g§.E_ sobre suas reivindicações.

FUNAI responde

se tem que ~a esta

i.niciativa

demonstrando força, mandando a Pm e a PF, como se estivesse novamante enfrentando a guerrilha da Araguaia.
numa certa altura,

FUNAI espalha o boato,

(veja aplndice} de que Raoni est~ estrategica-

mente escondido no mato com seus guerreiros e Cr S.D00.000 de muniç;o.2

Defrontando uma revolta

de L7 tribos

unidas contra

a

FUNAI no PIX~ o Governo recusa dialogar e limita:"'sa_a ameaças.
A revolta merece maior atenção porque~
uma conjuntura pol! tica, que data do final
enfatizando-a luta pelos
veja

i·Josso. Chão

publicado

paradigm,tica de

da década da I.970.,

direitos {para um exemplo deste foco
pela

UNI, 1984).

Também

é paradigmático

de todos os conflitos entre a fUNAI e os Índios - as palavras de
ordem são: "Busque o ihsulflador!"

A 'guerra•
ampla

e atual.

remete

a várias questões

legais de uma relevância

~ decisão do Governo de pagar

indenizaç;o

aos

fazendeiros cujas terras serão expropriadas, par~ devolvê-las

2
aue

a questão da consti t:ucionali..dada, j~ que- terras

Índio:s.,le.uanta

de posse iimamorial indÍ~enas são inalienáveis, pertencendo à

Em termos constitucionais o Governo não é ofurigado a

União.

pagar indenização se certidões negativas falsas foram emitidas
para conseguir títulos às terras indígenas.

O prazo legal para a

demarcação das terras indígenas já estourou faz tempo, e a necessidade de arrumar recursos para indenizações, alêm de para demarcações,. fornece

à FUNAI mais uma desculpa para

demarcações de terra5indÍgenas.

,

atrasar todas as

Esta questão merece mais atenção

~

do que cabe a nos autoras, aqui.
A 1guerra' remete à questão da descentralização da FUNAI.
O Governador de MT gostaria de ver cada estado resolvendo seus
próprios problemas.

Os fazendeiros queriam que a Polícia ih--

vadisse a aldeia Kretire, dos Txukarramãs,. para resgatar a balsa

à força.

Nos Últimos anos os antropólogos têm se posicionado

unanimamente contra sugestões ,do Governo Federal de delegar aos
Gnvernos Estaduais as decisões sobre as comunidades indfgenas de
cada estado.

Est~o contra dascentralizaç;o na medidi em.que isso

jo~a os Índios à msrc~ de interesses regionais.

O caso de Rora-

ima é mais ilustrativo, onde o Governador quer entregar as terras
Yanomami às empresas de miner8ção.

Pelas mesmas razões, antro-

pólogos criticaram a Portaria Presidencial que autoriza a

Pm

a

ihtervir em conflitos envolvendo Índios e brancos, algo que anteriormente coube exclusivamente

à Pf (veja Carneiro da Cunha, Acon-

teceu '83).
O PIX é uma das muitas terras ind!genas invadidas para construir obras pÚblicas.

Um dos enigmas que não foi resolvido nesta

trabalho; a precisa caraterização do papel de Andreazza nq deci~
são de

r s+raçar

a ~R-80', para passar pelo meio do Parque.

O.s jor-

nais falam que interesses empresaria-is provocaram a decis;o da re-

3

traçar a estrada.

Foi. Andreazza que era o mi·nistro de Transportes

no governo médici ,, e foi: el:e que inaugurou a estrada:; e no entanto,
se tornar

querendo

pacífico.

o herói

da •guerra•·,

engenhou um· desfecho

Enquanto se abraçava âos líderes )(inguanos e Juruna,
.,.,

culpava a SUDECO pela estrada.~ Parece at~ convencer Raoni, que
culpa Bandeira de fflelo,. o então Presidenta da FUNAI.
Na r avo I ta

no PI.X, o desvio

da BR-80 foi

uma das

primeira.s

e..x:igências, mas nu acordo final a estrada é reaberta; ainda se
fala

vagamente

do futuro

da s s t.r adaj

embora Andreazza

diz

,

há recursos

para

para os Índios.

mudar seu traçado.

que não
r

A estrada e um mal ambiguo

De um lado aumenta sua proximidade aos brancos,.

~ que traz riscos de epidemias de doenças, acesso ao ,1cool s
prostituição.
vez mais

mas da outro lado a estrada está assumindo cada

importância comron via de

acesso

de bens manufaturados

ao PIX, atrav~s de doaç5es da FUNAI e das compras dos Índios, em
troca de artesanato, etc.

Originalmente o Posto Leonardo era a

se.de princi:pal do PIX, onde aterrisava a maioria dos aviões,
quando

o Único acesso era via

aérea.

Depois

da construção do

PIV, após a morte das peões em !980, os Índios começaram a frequentar o Sangue •. As Últimas notícias são de que até mulheres
Txukarramie começaram a visitar o Sangue recentemente,. e os homens estão indo cada v~~ mais para vender farinha d~ mandioca,
bananas, et estara.

Se a estrada fosse desativada e o_ Sangue

abandonado, as relações de compra e venda cessariam, e os Índios
voltariam a reinforçar sua dependência na FUNAI para transações de
compra e venda, e Kretire perderia seu lugar estratégica como a
aldeia mais perto da BR-80.

Os Txukarramãe voltariam a depender

de aviões para tra~er bens manufaturados, o que é mais caro~
limita mais o volume de bens acessfveis.
Um outro ponto em que a 'guerra• taca são as emendes

ao.:

4

código civil, formulados em I.984, no qual houve considerações de
transformar o Índio em 'absolutamente incapaz',-

Os Índios do PIX

devem ter sidos informados sobre isso porque há refs~ências frequentas no seu discursot ao longo da revolta, ao ~ato de que nio si~
crianças, e que os fndios podem pensar por sf.

Até recentemente

os discursos dos Índios do PlX enfatizavam, em relação aos brancos,
que "Índio nio ~ bicho".

Os termos do discurso mudam mas o tema

permanece igual - Índio é gente,; e l.uta para se livrar da subo:rdinação ao branco.
Os Índios ficaram furinsos com as acu:~es de que teriam
sidos ihsulflados, embora quem segue os conflitos entre Índios e
a FUNAI sabe que isso é corriqueiro, é a norma.
os antecedentes

O apêndice narrca

da' quar r a ' de I984 ,. que datam de 1971.

O Presiden-

te da FUNAI acusou Romero de ter originalmente prometido os 15 km
aos Índios, mas incluimos em anexo.acordos assinados em 1980, pelo
então Presidente da FUNAI, prometendo aos Índios a faixa dos 15 km
e a desa ti vação da BR-80 a partir de 1981.

Os fatos falam por si ••.•

Um editorial do JB teme que isso seja o in.Ício da 'guerra
de liberta:ção' dos Índios,., e portanto,: vale a pena examinar até

que ponto o tema em pauta era libertação.

A revolta de 1984,. como

a revolta de 1.983 no PIX (veja "Aviões, Discursos e Caxirin de Lea
e Franchetto, 1983)

serve para evidenciar a depend~nci8 no Estado.

O motivo da 'guerra' em !984 foi que o Presidente da FUNAI, pensado
pelos Íhdios como ''aquele que tira o povo dele das terras indígenas",
e aquele que impede "os fazendeiros de acabar com os Índios", man-

tem um encontro

à pprtas fechadas com os faz sndeiros da área,, e

resolve que os Índios não têm direito a uma faixa de terra para
servir de uma· ~reade

amortecimento. entre o rio Xingu, no Pa~que,

e as fazendas qµe v~m fechando o cerco sobre os limites do PIX.
Os .Índios reivindicam a demarcação pela FUNAI, da área em litígio;

5,

se a FUNAL se recusasse a atuar, eles mesmos realizariam a demarcação, imp·ondo o que consideram seus direi tos.
Este termo-' car~egadoJde um significado hist6rico no ocidente, a noção de 'direitos• sendo a contrapartida do surgimento
da ideologia do '~ndividualism~' ap6s a Idade m,dia (esta tema,,
que não cabe investig~~ aquÍ, foi amplamente tratado por Dumont).
Embora não haja nenhuma tradução em KayapÓ, por exemplo,. de direi to individual,.os

!ndios traduzem o espírito do termo quando, por

exemplo, makaron afirma em relação à terra: "vamos defender o que
,
a nosso".

·As citações no apêndice mostram que os fndios do PIX de
hoj~estão conscientes da
são as do Par qua ,

qµe

as Gnicas terras que lhes restam.

A. lembrança disso é amarga, sobretudo para

aqueles grupos qµe foram forçadamente transferidos ao Parque,
abandonando seus territórios i~riais

às frentes de expansão

econ6mica - Kayabi, Beiços de Pau,. Kreen Akore e Txik;o.
Na. década de 1950, Galvão escreveu sobre a área cultural
~inguana., Esta cancepç~o datou das viagens de Von den Steinan
ao Xingu no fim do século passado, quando ela pôde observar que
grupos de astoqµes lingu!sticos diferentes (Tupi~ Aruak a Caribe)
tinham engendradoruma

convivência pacífica, realizando rituais que

agregavam grupos p~~VSQientes de culturas diferenciadas, e
tendo elaborado -uma rede de trocas in,sti tuci'onalizadas,
tribo

cada

com sua especializaçio - colares de caramujos, cer~mica,

mach~dos de psdra et cstera, que trocavam entre si.
Quando o PIX foi criado em 1961, suas fronteiras foram
traçadas para incluir
Suya e Juruna.

as tribos do médio Xingu ,1 ao norte, os

Os Txukarramie foram atrafdos 1 aldeia Porori,

ao . sul - de seu terr.i tór ia tradicional,
possibilitando
sua i·ncor'
poraçio ao Parque. Depoi~ ~vieram os grupos deslocados.de
suas

6

tradicionais,

terras

Akore.

ra·mãa, os Kreen
área

lilcluÍndo os inimigos históricos
mesmo entre os habitantes

houve uma série de guerras

Xinguanos,

infinitos

exemplos

algo em comum entre eles.
faz.andas,

picadas,
os Índios

chamam

cotidiana

dor avant.e , os limites

proximação

a perceber

de 'demarcaçio•·.

aos fazendeiros

à

ramãe

da Jarina,

mente afetados
PIX,

necessidade

trasta,
1983,

n~o faltavam

onde concordam que sejam,

desde o início,· sendo parti-

pelos primeiros

aos Krean Akore e Txukar-

contatos.

O dilúvio

o dia do Índio em I982 (testemunha
ao sequestro

de serem atendidos

Uma das exigências
no PIX.

mas de de pandânc í.a,
No PIX 'educação'

recusaram

é "coisa

de aviões no
ao Parque

pessoal)

conem

contra a FUNAI pela falta de assistência

de ter um avião sediado
ta.ção,

j~ drastica-

de um avi~o pelos Kayabi

por causa de agravamentos

emergência.

contratar

de caraiba11;

dos xinguanos

L

com aviEes

de saúde,

exigindo

mé-

quando
vôos de

em I983 e 1984 foi

mais um exemplo, não ds liber-

no, caso,_ de assistência

médica.

é um direito recém-conquistado.
professores,
Para os Índios

.
i
i

com contato

ainda mais seus números,

dica~ e a impossibilidade

sAas

de Índios

no passado recente,

por oposiç~o,

necessário

para

das terr.as ii.ndÍgenas.

reduzindo

como protesto

os donos

de 'd emarcâ-las'

por exemplo,_ para marcar a visita de Andreazza

para comemorar

de que os

Os Índios se consideram

circundantes,

restrito, as epidemias
brutais,

tinham

de queimadas~

a importância

Apesar da fama do PIX corno redoma

cularmente

do

que aparecia de vez em quando,

e gado errante
começarem

dos integrantes

de que os membros do·Parque

A crescente

de suas terr..as ,. mas capitulam
mostrar

da

por exemplo.

PIX oferecia

brancos

originais

no passado - entre o~ Suya e alto

A partir de 1961 a realidade

obrigava

dos Txukar-

dizendo

Os Vill.as-

qua ler e escrever

'educação'

simboliza

àprender .

7

a ler e escre~er, uma marca diacrítica de seres 'civilizados'.
Simboliza uma arma de luta, possibi1itando alianças - no sentido
mais amplo - com contatos urbanos, •amigos brancos', jprnalistas,
advogados et ce~era.
apindice).

O exemplo de mairaw~ ~ ilustrativo

(veja

pedindo apoio de A.Llton, da UNI, por ter dificuldade em
n

segurar os Índios.que queriam matar os reféns.
Educação é também uma chave simbÓlica ao universo dos brancos; que pensam; quem são. ( Vej_a "Uma experiência de educação
de V. Lea
para os Xavante" de liQ.Ferreira e o artigo/sobre alfabetização
Txukarramãe no mesmo vo.Lume , )

f:!.t.-/-vJ...-..-...--c.--1..·i2--,

:__iL-:~·.,:__ .. ,./::c-·._ .... ·

,.

-- \J

Em suma - terra, sa~de, aducaç~o - estes são tr~s elemantos

'
cha .es da 11.ngua.
do conta.to, com os brancos e entre

rios Índios.

,
os pr o.p-

O português é a língua que os Índios campartjjl,ham

para discutir assuntos

de

interessa comum.

Determinadas rep-

resentaç5as de tsr~a, saGde e educaç;o são os ~ngredientes b~siena da identidade dos • Íhdi.os do PIX 1,

a esta identidade é a

face que os !ndibs do Parque mostram ao mundo externo.
O fenômeno de tribos do ~lto Xingu desenvolveram um sistema de trocas e rituais ihter-tribais surgiu 'espontaneamente',
embora talvez resulxou.da necessidade
expansão econômica.
outra realidade.

de fugir das frentes de

A identidade '~inguana1 contemporânea é

Foi· inteiramente conduzida de fora, e os Índios

que se encontraram morando num parque só gradativamente vieram a

entender isso.

Os Txukarramie dizem que s~- não. realizaram protes-

tos maiores quando a BR-80 foi construída porque
ll:ngua-11.

não falavam a

11

Isso. tem uma. dupla conotação - não falavam portugu~s,

e

1

também.só. vislumbravam vagamente na época (1971) a linguagem jur!dica necessária para sua sobrevivência,
mskaron

enfatiz.ou

estrada, o

q.ue

que

em l97I
'

só os

'demarcação' et cetera.

Txukarramãe

l.utav.am

contra

contrasta marcarlamente com a situação evidenciada

a

8
em

I:9B4.

Embora não sendo cidadãos, no sentido de serem tutelados,,
os Índios do PIX começaram a se enxergar como tendo 'pireitos';
o que a própria FUNAI se viu obrigada a lhes-ensinar, para convencê-1.os

de que a "ira

las-Bôas) acabou.

dos 8resentes"

(,_a administração das

ViJ..-

Os Índios começaram a produzir arrDz, depois

artesanato, para trocar por objetos,

e posteriormente por din-

heiro~ para comprar bens manufaturados, hoje bens essenciais.
A nova identidade • par qua-Yí nquena"

(em adiante registrada,

x'inguana.'') engendro.u uma organização segmentar,: como. foi defi-

1

nida por Evans-Pritchard

em relação aos Nuer.

lts tribos do Par-

que se distinguam fisicamente, culturalmente e 11nguisticamente.
Internamente

há conflitos inter-pessoais a i'nter-gru.pais.

O grau

da segmentação depende do contexto.

Carneiro da Cunha analisou grupos ,tnicos como sendo formas
de organização políticas.

O caso da identidade Xinguana se en-

caixa perfeitamente nesta defin~ção.

tum

grupo social

com re-

i~indicaç5es pr6prias, criado pelo Governo federal quando este
crd.cu o PIX.

A FUNAI sempre tenta manipular a dimensão interna de ser
linguano~ dividindo um~ tribo contra outras.

No. início, as tri-

bos do Alto Xingu se mostravam receosas em partic~par da •guerr.a•,
devido~ anteriores e constantes ameaças da FUNAI,e aos boatos
que circulam regularmente sobre os fazendeiros, perante qualquer

sinal de 'rebeldia' indígena: ameaças de deixar os fndios sem
assistência,. de intervenção mili:tar ,. de jogar bombas no Parque,
envenenar a ~gua do rio Xingu.
Apesar de uma tradição de rivalidade entra o Alto Xingue
o •Baixo'

(o norte do Parque).

a amplitude

da ameaça externa

mátiéamente rei:hforça'a identidade ~inguana.

auto.-

mekaron disse que o

9

Alto Xi..hgu entrou na revolta quando soube da possibil~dade de
intervenção militar.

mekaron pediu a eles que prendessem fun-

cionários da fUNAI que aparecesse

no P. Leonardo, e ~urante um

curto período os Índios de 1ã" prenderam alguns cinegrafistas,. em
solidaridade aos fndios do norte do Parque •.
n

Sa os Índios não distinguiam bem entre um branco ou outro~.
os jornais e televisão mal distinguiam entre uma tribo e outra.,
Os Txuk~;;r.amãe,, com o paradigma masculino do guerreiro, . set ..êõn:-sideram os guerreiros do Parque por excel~nciar e consideram os
Alto Xinguanos 'moles' por ter um ethos mais pacffico.
mente os Índios brigavam entre si.
ameaça invadir suas terras.

Hoje o inimigo

Antiga-

é o branco que

O inimigo foi transfigurado, mas con-

tinua sendo um elemento essencial da identidade masculin~-~o Txükarramãe, Kayabi e outros grupos.
A maior cerimônia Kayabi é um ritual de guerra, Jawaci, onde
a cabeça do inimigo ocupa um papel central, para assegurar místicamente que a alma do morto não se vingue do assassino.
confundido por um Txukarramãe,
dias

Um KayabL,

pelo TV Globo, declarou que os !n-

quer iam as cabeças dos reféns,: e do Presidente.

r

Dai para:

frente os Índios do PIX foram vistos em geral, pelo grande pÚblico,
como caçadores de cabeças po.t.enc aã s ,
í

Si:mul tansamente, foi justamente por ter conquistado espaço
nos meios de comuni:cação de massa. - TV e Lmpr e ns a - que a vi teria

dos Xinguanos foi poss.Ível.

Shelton Dauis argumenta pela necessi-

dade da mobilização da opinião pÚblica para assegurar os direitos
dos .Índios.
da mobillz.ação

A revolta no Xingu é um exemplo. otimista da eficácia
da o_p·inião pública.

Se fossa sempre assim,

todas

as terras indígenas do Bra.sil seriam prontamente demarcadas.
Durante a 1guerra "no. Xingu,havia
mais sérios em outras áreas.

conflitos paralelos,. e a.tá

Dia 13 de abril o Globo menciona que
,•

;J
'

ID.

Íhdios Ticuna morreram assassinados numa invas~o de terra,
. assunto acaba

alL

Viveiros de Castro já descreveu o PIX como.. um

pal.co · onde os ·Índios representam

onde fotógrafos

bordunas •.

metáforas de si. mesmo; ou seja,

e cineastas pr oduz em: as imagens

dio brasileiro',

devidamente pintado,
~

Esta

mas o

encenação j ~ faz

do legf timo

• fn-

carregando arcos, flechas e

parte do ritual.

inter-étnico,. ou

seja, como os Índios Xinguanos se apresentam perante os brancos,
qua:ndo precisam afirmar sua identidade de

outro1/de

1

Índio.

Não

~ que os Índios não se pintam na vida cotidiana, mas que isso se
tornou obrigat6rio perante

o mundo externo, em ocasi5ss oficiais.

No jogo de espelhos os Índios até trocam
si.

Num jornal

ornamentos entre

aparece uma foto de Raoni, com a testa e crânio

ornamentados de estilo ·Juruna.
identidade Juruna,,

mas usado

Isto, uma marca diacrítica da
por Raond: perante as brancos,

como signo da solidaridade ~inguana.

serve

No decorrer do conflito, Ín-

dios Kayabi e Juruna trocav~~ motivos de pinturas corporais e bordunas.

Arcos

e flechas eram empunhados, mui tas vezas

damente por uma tribo ouioutra.

Lnd scr mã naí

í

Representantes de todos os gru-

pos Xinguanos eram unâmimes em afirmar, após o acordo com FUNAI,
de que a vitoria foi de todas as comunidades do Xingu •.

Fora da campanha pÚblica

pela criação do Parque Yanomami, e

da cobertura pela imprensa e TV das invasões Xavante dafUNAI em
Brasília~ nenhum grupo indfgsna conquistou tanta cobertura de um
conflito pela imprensa e TV que esta •guerrà' no, Xfngu.

O ap~ndi-

ce mostra o nivel de mobilização pÚblica dentro e fora do BrasiL.
Sendo a vitrine onda se exibe o 'verdadeiro Índio brasileiro•, o
episódio

teve um desfecho feliz.

O apêndice mostra que isto não

era a conclusão inevit~vel da revolta, e que realmente os fndios

cogitavam matar os reféns •.

E, como em 198D, vale a regra (que não

sabemos explicar) de que se se mata um tem que se matar todos •.

II
Na

Santa Trindade

que

figurou

constantemente na representação~

visual-retratada pela imprensa, havia o Presidanciâvel, Andreazza;
Juruna, que desempenhou
Xinguanos;

o papel. de mediador

entre Qndr~azza e o~

e mekaron, o negociador .. por excelência.

No pano de

fundo h' Venturini,. atestando qµe FUNAI ~ agora subordinada ao
»

mEAf, além do mINTER, e Raoni, descrito como 'cacique• e 'llmer
máximo•· dos Txukarramãe ,. e/ou. do PIX.

Escrevendo em outubro de 1984, é difícil esquecer que depois de seu papel

de

mediador entre o Governo e os Índios do Xingu,

Juruna, numa abr upt a inversão de pap~is, declara em agosto de 1964,
são caboclos e portanto cabe à,

que os Pa:taxó só que r em ba·gunça;

INCRA resolver seus problemas.

Desta vez foi ele que virou cÚmp~

l2ce dos fazendeiros.
makaron falou que gostou mais de Venturini do que de Andr e az z.aj. era mais aberto, e não só discursava mas perguntav.a coi..•
, d.
sas em re 1açao
aos 1n
ios.

ação

em Bra.s.Ília, de pais

d ade de ftlekaron, .. --defe.tlr
ao Rio,

Foi ele, de fato, que salvou a situ-

de A'ndreazza

questionar a representati vi-

a reunião para a tarde,

).e.

de pois viajar

Quando Juruna encontrou com assessores em vez de Andreaz-

za, ele teria ido embora no hora.
portar as humilhaç5es.

Foi mekaron que insistiu em su-

Passou um rádio a Xihgu, pedindo para

es~·1

clarecer sua legitimidade, almoçou no ffl!NTER, e na aus~ncia de An\ ..• '

dreazza, que só voltou. a Brasflia no dia seguinte, mekaron foi
finalmente recebido por Venturini.
E quem

é,

de fato, mekaron, o sobrinho de Raoni, seu seces-

sor, que acaba virando o DiFetor do Parque?

Há uma tradição na

literatura da Antropologia Politica que retrata o chefe i:ndigena
sul americano como um lÍder sem poder de coerção,
para dar ordens; o porta-voz da comunidade,
comunidade,

verbaliz.ando

sem autoridade

o simbolo da união da

as decisões que surgem nas discussões

dos

1
1
1
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conselhos

mesmo
J:l:.D

p'

participa das atividades

cotidianas

no

que os outros homens,. ele não exerce o papel de lÍrlar tem-

integral.

caçador,

O. chefe

tribais.

1

Seu status

vem da seu comportamento

orador e guerr.eiro.

(Veja,

exemplar,. como

por exemplo, Levi-Strauss

e

P. Clastres).
A realidade

do lfder

intermedfario

~ outra~

Raoni e meka-

ron são ambos deste tipo, embora de gerações consecutivas.

Raoni

sra um dos primeiros lÍderes mediadores Txukarramãe, cuja ascensão de podar vaio depois do contato com os Villas-Bôas em I953._
Ele se tornou urn dos dois líderes Txukarramãe, cujo papel cantralizador consistia principalmente em receber os 'presentes' provenientes da FUNAI - munição, anzóis, fumo et cetera, para redistribuir
ao resto da tribo.
que consegue

Raoni· é um

se expressar

d~s

dois Txukarramãe de sua geração

i~teligivelmante em portugu~s

( o outro

sendo Kromari; Kremoro sendo um chefe tradicional~ monolingue).
Raoni ascendeu ao status de um dos grandes líderes do Xingu, como
Q

chefe/pajé Tacuman, no Alto Xingu, porque

mediador-redistribuir
Índio inconfund1vel,

,~·; juntou o status de

ao athos beligerante KayapÓ, a seu porte de
batoque vibrando no l~bio i~ferior enquanto.

fala, sua inteligência e astúcia polftica.
mas é difícil comunicar ao leitor que não conhece o PIX, a
amplitude

da generation

9.!!P _entre

Raoni

e mekaron, e a distância

cognitiva que separa ffiekaron do'povo' dele.

mekaron foge de longe

do paradigma do chefe sul americano de Clas~res.

intermediário quase 'bi-cultural1•
tribo das quais seu conhecimento~

Ele~ um lÍder

Há muitas tradições de sua
muito li~itado.

Em compensaç;o.

mekaron passaria o teste dos fenomenólogos, podendo passar por um
nativo da nossa sociedade, na medida em que manipula as regras do

código de etiqueta do universo dos brancos.

E não é o código de

um habitante do interior do Brasil, mas de um paulistano pequeno

1

.l
.j

o.u grande

bur quã s ,

Não. só morou uns treze

anos

no P. Leonardo,

como aprendiz dos Villas-B5as, onde passou por todas

as tare-

fas da administraç~o do Parque,{motorista et cetera} mas em São
Paulo, onde estava sediado o escritório do PIX, circulava pelas

casas da alta burguesia.
Era a Única pessoa em Kretire

que tinha

umá casa dividida

internamente em quartos, e onde se falava sÓ· português;
era casaclo-com uma Trumai qµe não falava KayapÓ.
uns dos primeiros Txukarramãe
que Raoni nunca foi).

Deputado, substituindo Juruna que
A entrevista com frlekaron

blita..

ffiskaran foi

a ser um assalariado

Agora é Diretor do PIX e

já que

da FUNAI (o

já quer ser um

quer ser Presidente da RepÚ~

é

porrtuada

gio, qµe ele tinha que internali~~~

com as horas do relÓ-

;n~~anto lÍder mediador, que

fala três vezes ao dia pelo rádio com Brasília.
diferença entre mekaron e o 'povo• dele.

Isto marca a

Raramente tem tempo

para caçar, pescar, ir na roça a conviver com os outros homens,
na casa masculina no centro da aldeia.

tum lÍder-funcion~rio

tempo integral,e dispõe de informações

que os outros não têm, o

que aumenta seus poderes de decisão.
Baêta Neves descreve os aldeamentos jesuítas como projetos
pedag6gicos de re-socializaç~o.

Eram insti±uiç5es totais esta-

balecidas pelos jesuitas para pregar a palavra de Daua tempo i~~
tegrai, impedindo limitar

a influência missionária a visitas

8$-

por~dicas ~s aldeias, como ocorreu nos primeiros anos depois da
chegada dos colonizadores.
cida,

é

O Posto Indigena tem uma função pare-

um satélite ocidental no mato, onde domina o ethos do tra-

balho, com o tempo medido pelo relógio, onde se come comida de
~

caraiba

(

)
,
,
,
,
ps brancos, se bebe cafe com açucar, e ha ate luz elet-

rica na hora do

rádio.

paço.em Kretire; de

Este dualismo faz parte da divis~o de es~

um lado

a aldeia, de outro o Pi, e no meio a

-,.:'
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pista que carrega pessoas até as cidades dos brancos, a terra de
abundânc í.a.,

ftle.karon vaã e volta no céu como se fosse um grande

.~

pa j e ,

A p~esença do rádio da fUNAl nas áreas indígenas tem varfadas consequências.

No PlX é o •jornal nacional', mas também per-

mita uma vigil~ncia ;onstante

dos Índios por parte da FUNAI.

me-

karon conta qµe durante a revolta, o r~dio ficava ligado direto~
em Kretire e em Bras!láa,. e que Cavalcanti~ um indigenista que
entende KayapÓ, ficava na escuta, impedindo que os Indios comunicassem entre si sem a FUNAI

entender o que foi dito.

Este mesmo

indigenista era a razão pelo qual ffiekaron teve que levar os acordos at~ Kretire par causa de desentendimentos

com Raoni (vejã
- ----·

---··--

aptndice).

Quando mekaron estava

em Brasília, Eava.l carrt

ã

mandou

um mapa a Raoni, com a proposta da FUNAI, no nome de mekaron.
Quando ffiekaron negou ter mandado qualquer mapa surgiu o desentendimento ..•
H. Clastres leva a supor que a etimologia da designação dos
brancos como cara!ba p~los Tupi,originou dos !ndios confundirem
os brancos com seus

profetas q~e os mostrariam o caminho~

sem males,. a terra dos imortais.

mekaron foi
11.rn

terra

a Brasília para

pre-

parar~ caminho para uma solução, e é\dos Xinguanos que m8lhor entende os caminhos para lidar politicamente com os brancos.
O stãtus de ffiekaron dentro de sua tribo
chefe.
ção

já é de um grande

Os-"nicos Índios que concorrem com ele em termos de 'saca-

' do mundo das brancos

são .ffiai-r.awêe Yanucula.

A passe de me-

karon como o Diretor marca ainda mais sua individualidade.
lembrar

que no 2i;i- Encontro dos Povos lndl.genas

constituir um conselho para fiscalizar a FUNAI.

Cabe

havia propostas de
Em direção oposta,.

a FUNAI~ para quem o Índio:, um ser monolítico, nomeou um Txu-

karramãe como Diretor de todas as tribos do PIX, com outros J.lderss
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do- mesmo porte subordinados
Yanucula, no Alto Xingu.

a ele - filairaw~, No médib. Xingu, e

A singularidade

mundo dos brancos não do mundo ind!gena.
ambiguidade de seu papel.
Brasflí~,

de makaron provém do
Ele está consçiente da

Sempre enfatizou nas negociações em

.q.u.e ~ só veio tentar

abrir o caminho de um diáJ..ogo, mas

não p8de tomar nenhuma decisão,pois

"

elas cabem aos líderes (ab-

rangindo_ chefes tradicionais, intermediários

e os homens.madur~~

em geral).
mekaron disse ·: 11 PL não é meu, é do pessoaL
de cima.~.Pessoas
acham_qu~ :vou.ajudar
m~u:pessoal ••• Vou
pensar ate~dei
todo mundo igual.!.~s oui;~s llngua~ vão
pensar que só nos ··(Txukar:r:arn;ê) toma conta,. "que vou dar mais ~paio para pessoal'.meu ••• vou reunir todos juntos para
Na entrevista

conversar

•.11·

A avaliação
tas

deste

trabalho..

p~ de machiavelli.,

da administração
f\la época
que alguem

de mekaron extrapola os limi-

º

~~t::IIY-P l)i.~o'r"

da entrevista
tinha

lhe

\estava

lendo

dado de presante

O Princi•••

A ~ossf:
A vitória. dos ÍD4ios neste confl.ito
te,

à

se deveu, em grande par-

maneirá pela qual os próprios 1ndios conduziram as negoci~ -

ções. A morte dos reféns, por exemplo, com certeza seria a razão P!!
ra uma intervenção militar, o que teria dado outro desfecho ao episódio. Mekaron enfatizou que os outros :Índios só esperavam o sinal

dele para matar. Não só deixaram de pôr fim

como -modificaram

as exigências

à vida dos prisioneiros,

em pauta no decorr~;---d; •guerra'.

Pas'?'

saram a previlegiar a demarcação do Kapoto em detrimento do desvio
da estrada ~:-_80 e vaoilaram entre exigir os 15 ~ __ (co~orme

---

·-

os a-

--

co:edos de 1980) e 40 km (conforme os limites orõ.ginais do Ptll) que,
aliás,-~~

~Úmeros noticiados

na imprensa como invent~do~-~bitra--------:::;._- - ··- _; I
~-:- - riamente pelos indios. No desfecho do conflito, aceitaram os 15 km
juntamente com o Ka.poto e a demissão do Presidente.
Por outro lado, mais do que a maneira pela qual os :Índios se
portaram- foi o momento político, com a candidatura de M~io

Andreazza

para Presidente da República, que se deu a vitória. Aproveitando-se
da chance de se projetar politicamente favorecendo os Índios, especialmente os Índios do Parque Indígena do Xi.ngtl - a vitrine de Índios
do Brasil, Andreazza se beneficiou da situação concedendo a~~ Índios
nada mais do que

Já

já tinham direi to.

corriam rumores dentro da F'UNA.I, antes dos acordos serem

assinados, de que o então Diretor do PIX, Cláudio Romero, seria
substitu!do,por Mekaron ou por Terena, pessoas que o prÓprio_Romero
achava aptas e confiáveis para ocuparem- o cargo de diretor do PIX;
cargo que ele trocaria por um mais alto, o de assessor dÕ Presidente
da FUNAI. Tentaremos elucidar essa transformação de imagens :~e Romero e Mekarori, =-aparentemente contraditÓria, na conclusão.· Alheios à
~nguanos

decisãe

de quem seria o novo diretor, os indios

se preocupavam com a efetiva demarcação de suas re~entes

reconquistas o que, aliás, não se deu até o momento da e1abo!ação
~

1

1

.

deste trabalho; quando, de uma hora para outra, foram surp:Peendidos
por um rádio passado por Romero, de Brasília, que pedia permissão às
•

lideranças indígenas para a Globo ~epÓrter filmar a transferência de
cargos dele, Romero, para Mekaron.
As reações das liderança~· perante a notícia de que Mekaron s~
ria o novo Diretor do Parque foram as mais diversas: desde a revol ta por não terem sido consultados até a esperança de que talvez um----

"parente" deles fosse capaz de melhor administrar o PIX. No entanto,
a surpresa e a indignação prevaleceram. A forma pela qual a escolha
do novo diretor foi feita coincidiu com o modo pelo qual as negociações foram levadas adiante durante o conflito: ausência tátal de diálogo por parte dos não :Índios, e a--vontade dos indios--de··participarem
das decisões referentes

à eles.

Dando continuidade aos propÓsitos de Andreazza e Romero de se
projetarem politicamente - o primeiro candidato

à

Presidência da Re-

pÚblica e o segundo a assessor do Presidente da FONAI (corre o boato
de que futuramente ele se canditará a deputado),-, foi programada uma
comemoração pela posse do novo Diretor do PIX no sul do Parque. A imprensa deu ampla cobertura ao fato; quatro dias antes da 11festa, marcada para 27.5.84 ,

já

havia no PIX mais de cinquenta agências noti -

ciosas e suas equipes, nacionais e internacionais, cobrindo a "festa
da vi tÓria do Xíngu";. "0 brilho das grandes festas

xinguanas volt-ou

ontem ao Parque IndÍge~a do Xingu.. Em meio às danças, cantos, as mais
coloridas pinturas corporais e os cocares mais requintados,

as

16 ll.!!:

ções indígenas que vivem naquela reserva, celebraram ontem um dia

'

histórico: Megaron, um !ndio, tomou posse na direção do Parque, debaixo das mangueiras

do posto de Diauarum, às margens do rio• (~,

28.5.84). Mais uma vez o. PIX sendo retratado como um palco de entendi_
mentos pacíficos entre o Governo e as diferentes nações indígenas
}{ingua.na.s •

'
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Esse clima de festa, forjado, contracenava com a surpresa da

nomeação de Mekaron para Diretor do PIX. Perguntado pelos Índios•
sobre quem havia escolhido Mekaron como o novo :Diretor, Romero responde: "lrao foi preoiso que ma.is de duas pessoas escolhessem o Me r,

karon, assim como eu fui escolhido para Diretor do PIX por somente
duas lideranças também".

l

medida que os- Índios chegavam.ao Posto Diauarum, vindos de

suas aldeias atraídos pelo ronco incessante de dezenas de aviões che
gando

à "festa", iam se inteirando do que estava acontecendo: a co-

memoração pela posse do novo Diretor. Aos poucos iam representando
os papéis que a imprensa 1hes pedia que assumissem: dançar, cantar,

e se pintar em frente às câmeras.
Na "festa da vitÓrian promovida pela própria FUNAI, os personagens-índios e não 1ndios-continua:ram sem se entender, sem dialogar. O Presidente Jurandy e sua comitiva, Mekaron e Mário Juruna
chegam no dia 27 de maio ao meio dia no Diauarum, com apenas duas
horas disponíveis para fazerem seus discursos enouvirem" algumas 1!
de.ranças.
Reunidos no PI Diauarum, os Índios do Xingu. recebem oficialmente a not!cia, dada por Romero, de que Mekaron Txukarramãe

é ago-

ra seu novo Diretor. Juruna. toma a palavra lembrando a todos que'! ••
quem tem de cuidar de nosso futuro

é nós ••• ". Mas em seguida Raoni

discursa, reafirmando sua disposição em defender a terra e reclama
da ausência de A~d.reazza, que prometera vir

,

-

à

reunião. Jurandy agr_!
.

,

dou aos indios quando prometeu a demarcaç~o de todas as areas reconquistadas pelos tndios até o final do Governo Figu.eiredo. Mekaron,
por aua vez,pede altjuda de todos os chefes para o novo trabalho, e
tenta explicar a falta de recursos da FUNAI por já ter recebido, de
cada liderança, inÚmeras listas de pedidos de material permanente e
de consumo. Durante seu discurso diz : "Sei que pessoal vai confiar

em mim, que vai me ajudar. Coisa que nós temos que entender: FONAI
não tem muito dinheiro,

mas vamos brigar

junto com a l'UNAIpara eon

segu.ir mais coisas~

.

•

Uma outra notável inversão que Slll'giu na entrevista com Mekaron )
foi a de uma cineasta japonesa que chega ao Kretire carregada de '
presen~es, os quais não são aceitos pelos Índios. A recusa em aceitar presente·s í'oi uma caracter:!stica constante dos Índios no con flito; souberam limitar suas exigências às mais estratégicas, recusando presentes materiais. Em época de paz essa relação se estabeleceu
novamente como se evidanciou na posse de Mekaron.O novo diretor foi
muito aplaudido e agradeceu o apoio das outras tribos

no sequestro

da bal.sa pelos Txukarramãe em março.
Os demais grupos xingu.a.nos, que se sentiam tão donos da vitória
quanto os Txukarramãe, não tiveram a oportunidade de se manifestarem.

O banquete cta "f"esta", proveniente de Brasília, foi desfrutado pelo Presidente e sua comitiva e alguns indios cuidadosamente selecionados~ Em contrapartida, os Índios, supostos patrmcinadores da
"f'estança",

se aglomeravam em volta da"mesa do banquete" esperando

sua chance de avançar no que restava da comida.
Uma verdadeira festa indígena, por mais insignificante que'
fosse, certamente contaria com um mínimo de peixe, farinha e mingau
que satisfizesse todos seus convidados.

• -

lt

Conclusões

Um dos paralelos
'guerra'
causas

entre o sequestro

do avião em !9B3 e a

em 1984, ~ que em ambas ocasiões

sobrenaturais

a imprensa

atribui~

au conflito, só desta maneira concedendo

aos Índi:.os a legitimidade de suas exigências,

Em L983 o avião
.•.

,

supostamente aterrisou numa lagoa santa, e em 1984 o ~poto e
designado o l.ugar ggrado

dos Txukar r amãe ,

O significado dado ao Kapoto por
prof ano.

No centro do Par qus

,

todos os grupos da ar aa.,

para

II

fllekaron

é totalmente

não tem material 11
'
No gpEig_,

,

-

isso vale
~

.

alem de si tios de

aldeias antigas Kayapó, . há- b as t arrt a caça., maL, araras s t cetera,.
mas

é

um lugar onde qua.se não

há água •.- Depois

da guerra, Raoni

quis transferir sua aldeia para o kapàto mas não consegiu convencer a maioria dos fndios em Kretire, que resolveram ficar
JLá.

Isto demostra a relatividade de seus poderes de decisão.
Sempre houve uma visão antagônica e não gramatical da

concepçaõ de terra pelos Índios e fazendeiros: os primeiros pra3~

ticando uma ocâpação extensiva da terra para sua subftância~
enquanto os fazendeiros consideram que o uso legítimo da terra

implica na produção de excedentes comerciáveis.
Cada lado da conflito projeta no outro seus temores: fndios
pensam em esconder as mulheres e crianças no mato e fazendeiros
removem suas mulheres e crianças da ~reado

conflito.

Uma ~n-

versão de imagens se deu de uma forma paralela, no sequestro do
piloto em 1983, pelos Kayabi, e no sequestro de Possuelo, Grossi

e Lamartine em !984.

Em ambas as ocasiões os Índios deixaram os

presos nus, humilhando sua condição de homens ciuilizados, tentan-

m
do desa;â-los simbolicamente de sua superioridade, tirando-lhes
a roupa.

'
-;~;:-

'

:u
Podamos especular de que não é inteiramente por acaso qµa
os Índios fizeram do sequestro uma forma de colocar suas exigências.

Embora n~o h& uma categoria cultural

tradicional
de sequ.,

s$tro, a rep~esentação de um preso se encaixa perfeitamente com o

modo de vida de um recluso pubsrtá~io ou de luta et cetera.

O

/

"~

sequestro como forma de luta ind~gena não foi inedito no Xingu.
Os .KrahÓ, por exemplo,

já

se valeram

da mesma t~tica ( veja .8.s.f!.!1-

teceu de 1983).
O moral. da estória é que os Índios estão aprendendo que os
brancos lhes-concedem certos direitos, a estão: descobrindo como
defender suas reivindicações.
como demonstrou sua mani.pulação
~ais - r~dio, telefone e cartas,

~i

Não são crianças nem incapazes,
dos me âo s de comunicação ocidenal~m. da TV e jornais.

conduzida em grande parte através do rádio.

retirada da Polícia da PIV por escrito.

A 'guerra'

ffiekaron pediu a.

Depois do extravio de

uma carta de Possuelo ~ mulher dele, mekaron s6 permitiu notLcias
sobre os reféns através do telefone, p~dindo a Índios que iam à
cidade para telefonarem ~s famílias do ref,ns.

Mas apesar do

' . t o d o d·
'
espiri
ia'1 ogo pravalecer entre os 1ndi-0s,
o uso da força se

manteve comm ameaça.

fflekaron disse que se a FUNAI tentasse tirar

a balsa na. marra.,:. os fndios iam matar mesmo •.
As inversões que percorrem o conflito são evidenciadas até
o fim.

Sem maiores explicações, os jornais anunciam que as supos-

tas protagonistas da 'guerra', Mekaron e ~omero, de repente, passam
a assum1r um status inteiramente oposto.

Os dois 'inimigos' da

FUNAI s~o premiados pela pr6pria FUNAl com promaç5es dentro de
seus quadros.

O aspecto fictício da 'guerra' tamb~m se dava a~~
Cndio.!,

fato

de que ao lDngo do canflitolvinham

médico..

Um filho

de Raoni

~ cidade para

passou a' guerna' hospedada:

sem, por iss~, ter sido sequestrado •.

tratamento.

em

São_ Pauü o ,

,Jl
mimélia moreira (jornalii..sta) chama a posse de ffiekaron ••um
momento.hist6ricow, com uma certa razão.
constitui~uma ruptura com o passado?
"brilh~das

mas até aonde isso se

Na posse de rnekaron o

grandes festas Xinguanas"_continuou alimentando o

grande pÚblioo com imagens de um Índio brasileiro mlticamente
O PIX continua sendo um cartão postal, e o 12

bem sucedida.

Diretor ·indígena do Parque observa os recursos
no ar, junto com a canditura de Andreazza

da FUNAI evaporar

à Presidencia da Repú-

blica.
A grande vitoria foi meio ilusória também.

A estrada

continua; a demarcação astorou seu prazo fnicial.

Houva tanta

discussão sobre os I5/40 km serem ou não terra imemorial dos
Tx
xuu k arramae,

/
qµe parece que ninguem
soube que e, terra imemoriaL

Juruna, e não Txukar~a.mãe.

Os Juruna tradicionalmente

mora~am ao

sul do ter~itÓrio Kayap6,. que se extendia at~ a cachoeira Von
martius.
isso;

.j&

Juruna.

Uma investigação arqueológica dos IS/40 km ia evidenciar
que estas terras cont~m muitos fragmentos de ceramica
A problem~tica da indenização ou não aos fazendeiros do

Xingu demonstra que o STF nem sequer formulou ainda uma definição
clara do que seja 'terra indígena'.
O Governo vai ficar surpreso se os Txukarramãe agirem novamente.
seu po vo

Os KayapÓ ainda sonham com uma reserva contfgua para
A~., •. ...,..,

j ,

permitindo livre acesso entre uma aldeia e outra. \ Po.de-

ria ser confundido com um dos rituais de rebeli~o descritos por

Gluckman.

Depois da tewpestade o status quo se reestabelaceu.

-

De qualquer maneira a •guerra no Xingu' poderia se tornar um símbolo da luta indfgena

dos anos '80 - o illo~nded Knee do Brasil.., sen-

~

do que os Pataxo não conseguiram se gravar tão firmemente na mente
dos brancos.
~

E quem lembrou disso~

a Lmagem-espslho de fflekaron

r

- nos, tradutores do mundo indigena ao mundo branco.

Notas

l.

ffiekaron foi

entrevistado em maio de I.9B4 por Vanessa laa e Br u-

na Franchetto .•
2. Para

os eventos referidos

dorava·nte veja

apêndice.

A.s autoras

Vanessa Lea (Doutorando no museu Nacional, UFRJ, Profa. Assistente
na Unicamp) morou dêziseis meses no PIX, dos quais dois meses com
o~ Kayabi em 1977, e treze meses no Kretire; na casa de Raoni, entre 1978 e r982.
mar ia·na Ferreira

psrmaneceu três anos no PIX como a pr'ofessora· do

P. Diauarum, antre 1960. e 1982, e novamente em 1984.
jornal mémorias do Xingg, e
de uma cartilha Kayabi.

é a autora da

cartilha

Iniciou~

da Df.auarum, e

Também trabalhou com os Xavante, _. 1978-

197.9, e com os Xicrin em 1983.

-a.lt
_ftpêndice

II

A narrativa

da

•guerra'.

Antecedentes:

área do Xingu

muitos títulos foram expedidos na
do Parque lnd!gena~em

Com a constr.ução

I9õT.

em 19.71, o Pl.X ( Panqus lndÍ.gana
setentr

;

naquela

epoca

se extendiam

da criação

da estrada BR-80,

do Xi.ngu). perdeu

ibnaL _ onde moravam os T~ ukar zamãe ,

antes

sua

porção.

Os Limites

por 40 km nas margens

do Parque

direita

e esquer-

da do r ãn Xingu .•.
A. construç;o_
Uma parte
aldeia

da estrada

recusou

sair

-resultou

de sua terr.a

na fissão

tradicional

dos Txukarramã.a.
e estabeleceu.

de Jar_ina,

ao norte

da estrada.

por ção _ do. Parque,

ao norte

da e s t rrada , na margem esquerda,

ser

denominada

sferir

dentro

Reserva

Jar.i'ha1.

Subsequentemente

O outro grupo

dos novos limit~s

do Parque,

de Kretire, 20 km ao sul.da estrada.
pa s s ava ao norte

concordou

Em I.979- os Índios

em se tran-

O traçado original da BR-80

incidentes,

de Jarina

incl.u..indo

o_ mesmo ano os Txukarramãe

de Kretire

Piaraçu .., na margem direi

o afun-

a caminhões.

r.etomar..am a fazenda Agro-Peixi-m,

sendo.feitos desmatamentos dentro

Em agosto

a

estabelecendo a aldeia

damente da balsa que atravessa o Xingu, e saques

viilar..ejo

veio

o PIX, num churrasc~ com 60 empre-

Desde !:;1ntão houve inúmeros

por estarem

a velha

do PIX, mas em 1971 A.ndr.eazza Lnauçur ou a BR-80

com seu- novo traçado, cortando

sá.rios.

a

da área

indfgena.

de s+r.u í.r am a Última

casa

do

ta da BR-80.

de I:980, os Txukarramãe

de Kretire mataram

onze -

peões numa fazenda na margem direita do Xingu (veja mapa) ao norte
da estrada,; que estavam derrubando mato, na faixa
governo
época

federali

os Índios

concordou

já

em devolver

ao Par que

de terra que o
em 1984.

tinham avisado a fUNAI das invasões

Naque.la
que esta-

_,

vam ocorrBndo,

sem conseguir que a fUNAl tomasse qualquer atitude.

29 de abril-de I9.80, o,então Presidente da fUNAI, Nobre da
•
V.eiga, assinou um acordo com Raoni e ffiskaron, que inclui os seguiri-

.

tes pontos:

"I.

A FUNAl estudar.á

a· poss'ibil'idade de aumentar a á.rea

ind:4lena Jarina,
uma faixa ao longo do Rio Xingu ,. limita
l..este, objetivando resguardar a. pesca aquela comunidade •••

3. As lirleranças indígenas do PQXIN vão se reunir pana
estudar e ap~esentarem a FUN~I uma proposta -quanto ao trajeto da BR-80 .• u
Em 13.8.BO, dois dias depois da morte dos peões, Nobre da
Ueiga

assinou um novo acordo com Raoni e mekaron.

Consta que

"I. Ser~ criada uma ár_ea. de ·amortecimento,
à margem dire.i ta
do rio Xingu, como reserva florestal, a fim de evitar o
contato direto entre ~s grupos indígenas e fazendeiios da
região •••
3. A BR-080 terá o seu traçado passando ao, norte da atual
reserva do PI Jarina, de forma a preservar a dita reserva
de possLveis contatos
com os brancos. A atual BR-080 terá
tr~fego corrente at~ 30 de ju1ho de I98I."

Seguência do conflito

conforme

os jornais em 1984

Em fevereiro de 1964, Raoni foi a Brasília, prometendo agir se a
FUNAJ n~o demarcasse a terra
combinada com o Diretor
união em Brasília

reivindicada, at~ abril.

FUNAI tinha

do PIX, Claudio Romero, realizar uma re-

com fazendeiros e três chefes Txukarramãe -

Raoni, K.r_emoro
. e Kromar

ã

,

no dia 20- de mar ço., 1984.

Postar iormente

no P. K~etire (Posto Indígena) haveria no dia 24 de março, uma
grande reunião entre o Presidente da FUNAI, Otávio Ferreira Lima,
e as lideranças de todo o PIX.
O. Presidente

antecipou

a reunião.

em Brasflia

para 12.3 •. 84.

sem avisar o Diretor do PIX, conversando aos sós com os fazendeiros.

Por acaso,

mairaw~ Kayabi, chef.e do Posto Oiauarum, estava em

Ele não foi convidado à reunião, mas deve te~,
•
sido informado sobre isso logo em seguida, porque com~nicou ao.PIX
Brasília neste dia.

por r,dio que naquela,·reunião foi d;cidido que a faixa de terra ao:
norte da BR-BO, reivindicada pelo,s !ndios,não lhas pertencia.
Quando o Diretor do Parque foi informado sobre isso, pelo

__

rádio, ele se deslocou p~ra P. Kretire para avisar
os Índios
------ ~---··-~- ---- do,

assunto, e pedir a eles que aguardassem a vinda do Presidente para
discutir o assunto

em 24. 3. 84.

No intervalo

Raoni e Romero. via-

jara.m para o vilarejo do São José do Sangue Baflgtte-(como
hecido localmente) a 40 km da beira do rio.
da FUNA.I costuma abastecer-sal

con-

Lá (onde o pessoal.

foram. informados de que alguns

fazendeiros tinham ido a Brasília para

FUNAl,

é

falar com o Presidente

da

que disse que a faixa de terra em questão n~o era dos

Índios.

lsso foi na ~poca da colheita de milho e arroz.

Apesar

disso, dia 23.3.84_ j~ havia 33 líderes do PIX no P. Kretire.
ll

As

horas Raoni mandou uma mensagem pelo rádio perguntando em que

Posto

o Presidente

iria· aterrisar.

As 14 •. 30 horas

vem a resposta

que~ Presidente não iria mais e não tinha data prevista para o
encontro.

Posterinrmente o Presidente declarou a jornalistas que

não foi porque sra pr~ximo ~datada

reuniaõ em Brasília do

zg

Encontro dos Povos Indígenas do Brasil, à qual, aliás, ale não
foi

convidado.

No Xingu os Índios já estavam realizando.pescarias

para a

vinda do Presidente, a vendo esta recusa de diálogo ficaram revoltados.
Na

Raoni.queixou que estavam sendo tratados como meninos.

casa dos homens alguns queriam qu e í.mar fazendas e abrir p:Lcadas

para auto-demarcar os 15 km.
Para mandar um rádio a Brasília, imediatamente, Romero fo±

3

ao Sangue
Tarena

co.m líderes

(piloto

Kayabi:. e Suya.

Consegiu

falar com marcos

da rUNAI, Índio Ter0na) para avisar ao Presidente
•

que o cancelamento da. reuhião tinha gerado muita tensão:
a P. Kretire Romero descobriu que a balsa

Na volta

já tinha sido aprisiunada,

por Txukarramãe, Kayabi; Juruna e Suya, desativando a Br-80 que
ldga Xavantina e Cachimbo, e junta-se à estrada Cuiabá-santarem.
Nos rádios seguintes, o Presidente comunicou a Romero qµe a balsa
não

ar.a assunto da fUNAI, e que Romero

conseq.uências.

O Presidente

balsa não fosse liberada4
ram a devolver a balsa

seria

responsabilizada:,

se recusou a, ir

pelas

ao Xingu. enquanto a

Os Índios, através de Raoni,-se r~~usa-

até a· ida

do Presidente para. discutir os IS.-

km_•--~--A manchete do Globo

(26 .3.84)

1

é

Índios

"ameaçam

guerra

O Presidente é citado dizendo que Romero será seu rep-

no Xi:ngu".

Romero

resenta.nte.
demissão pelo

declara que desde 25.3.84

Presidente, pelo rádio, mas

que

foi

ameaçado com

já era prisioneiro·.,

junto com a Profa. maria Elisa Lei te,. o dentista Biral, enfermeira
Estela, e os dois filhos deste casal.

Romero disse que ale estava

proibido de usar o ráciio a p_a.rtir do dia 26 de março.
comiam arroz, peixe, macaco e farinha, cozidos pelos

Os presos
Índios.

Os

Suya e Kayabi-chegaram a matar 25-30 macacos por dia.
Desde o início Raoni estreou nos jornais como o chefe que
liderou o bloq~eio da estrada. Dia 27.3.84 j~ havia IB caminh5es
parados,_ e chegaram tropas da PF (:Policia Federal) de Brasília e
Barra

do Garças, e a

por todos
re,
ir

Trumai.e

evitar

militar) da Cuiabá.

A Secretaria

Neste dia o Globo cita Raoni como sendo ayudado

os Índios do norte

Txikão~
para

(policia

(mato Grosso) disse que os guerreiros indígenas

de Segurança de mT
estavam armados.

Pm

Suya.

um massacre,

do Parque

- Kayabi, . .Juruna,- Kresn

Ako-

Romero declarou qµe o Presidente deve

como em 1980.

O Globo já ·fala âa-·demi

-

ól.8

são de Romero por incitação.

Temendo a chegada da Polícia, os

1ndibs em Kretire se encontraram armados na recepção a aviões,
como foi noticiado -pelos primeiros jornalistas qua !foram ao ·IJ~.
Kretire.
nuiu.

~ tensão q.µe eclodiu

no

início do conflito nunca dimi-

Os 1nctios ameaçam a f'undj,r a balsa

for.

se o Presidente

nã·o.

Os Índios destroem o Posto da Polícia, no_ P~V {Posto Indí-

gena de Vigilância) e derrubam duas pontes no norte do Parque.
A Pm chega, fortemente armado, chefiado pelo Comandante Federal
da

Pm.

Posteriormente

houve um acordo entre

com estes se retirando-até

os Índios e a policia,

o Bangue.

Haveria uma reuni~o entre Índios e fazendeiros

28 .• 3.84

PI.V, os dois lados desarmados..
a ceder terras

s6

no

Os fazendeiros estavam dispostos

se fossem indenizados.

FUNAI informou a impren-

sa que a faixa de IS km contem títulos vendidos pela I.NCRA em 1961,
{60-8~ glebas) embora não tivessem sido ocupados definitivamente
por causa dos conflitos anteriores.
(da sate

Com a chegada de 80 Índios

tribos) na reunião, os poucos fazendeiros que ali; se en-

centravam se retiraram.
29.3.84

FUNAI nega que tem recurs~s para a indanizaç~o

dos IS km, e culpa o conflito no alagado fato de que os Índios não
receberam o recado que o Presidente negociaria num outro dia.
30.3.84
Lu qar- nau't r o

j ,

D Presidente propoe aos Íridios um encontro-num
como Cuâabà ,

O Único

contato direto com os fndios

foi através da Pf no PIV e no Sangue, e os jornalistas que peri~
odicements iam a P. Kretire.

rnekaron foi ao Sangue pare medica-

mentos e combustível da FUNAI, e assegurou os fazendeiros
iam atacar as fazendas porque a briga era com a fUNA1.

que n~o

Os fazen-

deiros se queixam de qµe o con~lito com os Índios está devalorizando a

região.
FUNAI teme a adesão de outras tribos, devido à notícia de

que os Índios do alto Xingu estavam appiando os Índios do norte do

-

-:,
Z-

~&

Parque.

q~e os Índios recusam uma reuni5o em Cuiab&, FUNAI

pensa em mandar Cavalcanti (que fala Kayap6) ~u Possuelo para
negociar.

Em.contrapartida,

os lndios decidem não mais aceitar·

a Pf no PI.V que,, informada disso

por uma carta

de mekaron.,

se

retira ao.BAngue.
31.3.8.4

O Globo mostra

uma foto

de mulheres Txukarramãe

com facas no punho com a manchete "at~ mulheres prontas para a
guer~a".

Us Índios dizem que o Presidenta da FLINAI os trato~

como crianças.

mekaron comunica pelo rádio que os Índios agora

exigem a demissão do Fr.e..-·sidente para liberar

a. balsa.

Os -Íindios

falam a jornalistas que matarão o Presidente se ele vier agora.

Eles falam de demarcar, ales mesmos, em 1985 se for-necessário~
invadindo as fazendas se.os fazendeiros se recusassem a sair •.
jovems ameaçam atacar
cada

Os

o Sangue, para aumentar a áiraa a ser demar-

em 40 km (o limite

do PIX até

19.71).

Segundo o Estadão, o Presidente da íUNAI insiste sm tentar

dialogar,:

mas se recusa

a· negociar

sob pressão.

(.assessor da FUNAI) afirma que entidades ligadas
estão

Co.l.

t:z.io

Soares

à causa iindÍigena

estimulando ó conflito •.
Em Brasília, 200 Índios estão acampados para o 22 Encontro

dos Povos Indígenas,

no Congresso (até 5.4.84) para discutir a en-

tzregt!:- da FUNAI aos Índios.

FUNAI teme uma invasão,

sendo que o

• •

Presidente Leal foi demitido de seu cargo em 1963 devido à inva são da FUNAI pelos Xavante.
l.4.64,

Lamartine Ribeiro

comunica aos Índios que um inter-

mediário da FUNAI irá. ao Kratire. Eles recusam.
2.4.B4

Andreaz..z.a se recusa

a· a FUNAI diz que Sidnei

a demitir_ e Presidente

da fUNAI

Possuelo irá ao Diauarum como intermedi

-

áriQ. ( Sidnei foi dir~tor do PIX).
Ana! psde apoio a grupos indigenistas

nos EUA e Europa pa -

ra pressionar o Governo1~ederal no sentido de evitar uma interven--

ião mi1itar.
'

3.4.·84 Manchete do Globo: •!ndios têm 9.8 miihões em muni .,

ção no XiJ:l811", comprados no Bangue, segundo.o comandante da PM de
MT, embora essa quantia tenha si-do gasta em mantimentos, como Romero dec1arou. dep~is. A munição de que os Índios dispunham foi intei-

ramente usada nas caçadas de subsistência da população acampada ao
redor do .l{retire durante a revolta,

-

como d-ec1arou Mekaron.

-

~ Este1a,_.ape1a. a Andreazza por uma soluçao. Os
A mae da refem

trezentos líderes presentes·ao
Brasília,

Encontro dos Povos Indígenas, em

mandam uma carta a Figu.ieredo pedindo a substituição de'

Llma.

4.4.84.

O Globo noticia que Raoni est~ posicionado .estrate-

gicamente no.mato-com toda a mw:d.ção que pôde comprar no Bangt.1e.
Paralelamente, os Índios no Kretire estão tensos depois de'
uma estação de rádio regional noticiar que agentes preparavam uma

operação para resgatar a balsa. (Nota: Quando· é um evento mais significativo, a data se refere ao evento; nos outros casos. a data se
refere às notícias-publicadas.nos jornais num determinado dia.)
Em Brasília, durante o Encontro dos Povos Indígenas, tropas de
choque da PM, com cães e cacetetes, amanheceram.cercando os prédios
da FUNAI, Minter e o Congresso.

_,

:Foi cogitado mandar Possuelo a Goiânia, para uma reunião com
fazendeiros, antes de ir ao PIX (Este.dão) • No final, o próprio ~e~
sidente da FUNAI foi

à reunião (Globo), que foi um fracasso porque os

proprietários.queriam a indenização total e não aceitavam outro tipo
de acordo. O Grupão ( .FUNAI,Minter e Meaf) busca uma solução,

se

•

reunindo diariamente -( Diário do A13C, SP).
Em são Paulo, ..numapalestra.
ou os T:xukarramãe (Povo1 CE}.

no SESC, Orlando Vi11as-Bôas

apoi-

·5.4.84

Raoni vol.ta.à

aldeia,

de seu "esconderi·~o",

gripado!

FONAI cortou o fornecimento de combu.st!vel e. a conta·dos Índios no
Bangu.e.

No Enoontro em Bras:!1.ia, os Xavante tentam levantar o cerco
quase .há ·um ·.incidente"(.!§!!),

policial;

do.Encontro·

participavam

já

mas neste dia,

os Índios .que

oome9am a sair de Bras!l.ia,

para suas aldeias.

voltando•

· =~
0

. 6 .4 • 84 . Ilekaron· -vai ao Bangu.e ( dia 5) bu.scar remédios, carne

e combust!vel da FUNAI.
Fazendeiros,· através·-da .Associação do·s Empresários .da Amazônia

à Brasília

(AEA.), vão

para solicitar·

a Andreazza, . .no Minter, a aber-

Mekaron manda um. rádio ..para. Bras:!lia

tura urgente da BR-80 ( JB) •

recusam Possuelo como intermediário.,
dente. A briga.

é

.dizendo .que os índios

•

e querem a demissão do Presi-

com a FONAI e não com os fazendeiros

•

. 7.4.84 A manchete da!§!! dá que Mekaron ameaça comandar o
massacre

se a PM for resgatar

A mulher do Diretor

a ba1sa.

do PDC, que se encontrava em Brasília,

ao pÚblico .. para·que .envie·oartas ao Minter exigindo uma so-

apela

lução ao problema, e-desmente que 9.6 milhões foram,.gastos em muni~-ção no

Bangu.e. Vereadores

haja uma resolução

do PT e PMDB pressionam

a FUNAI para

que

do conflito.

- ., i .4 .84 A ;fol!cia

Pedera1

diz que não tentará resgatar

a •

'

balsa, mas se os :Índios atacarem, "a força policial irá retrucar À
altura" (Globo) ou seja,

é

bordunas. ·mekaron afirma. que a. briga
tende atacar

-

com a FU.NAI e que não pre-

o Bangu.e.

A mae da professora

contra armas de caça e

com metralhadoras

,

.

.. refem so1ieita

.

,

a FUNAI noticias

dos •

prisioneiros.
A OAB, a Igreja.e a ABA. pedem a-demissão

do Presidente

da

.
1

FUNAI. Um clube estudantil

,.de Pernambuco manda . um.abaixo-assinado

a Figueiredo para que ele.resolva o problema.

·10 .. 4 .84 O Cardeal ·D.Avelar Brandão Vilele · exigiu uma so luçio de Andreazza. O .Diretor .do .. Departamento do Patrimônio da ]'(JNAI
discute o problema da'gµ.erra' cbm o Governador-de M!f,.mas a FONAI'
contimla sem-qua1quer proposta.
A FUNAI.f'ica eufórica com um .pedido dos Índios do Kretir,Je
retirar

um doente= da:.aldeia por avião, na esperança de que isso

poderia poderia~e~tar
ll.4.84

•

numa trégua.

C> Conselho .de -Segurança.-Naaiomtl-está-anaJ.isando

a

situação.
12 .4 .84

Sirawe Xayabi .1eva uma .car.ta .: a. l3ras:Úia para Ju -

runa, solicitando sua presença e a~lio. Sirawe visita.o Presi -

dente e lhe informa que nos prÓxillos dias os·prÓprios Índios farão a demarcação dos 40 km, expulsando os·fazendeiros lá instalados.

13.4.84

O Secretário de Segurança PÚblica de MT, Osoar Tra-

vassos,e o comandante da PM, Cel. José Silvério, dizem que se
,

•

os•

1

índios romperem o acordo e tentarem fazer a demarcação por conta
própria, ~verá um confronto-·armado (Globo).
Em geral, os jornais começam a criticar.a FUNAI por não achar uma solu9ão, e não mais mantêm que.a PUNAI quer negociar.
Um.caminboneiro, ilhado à margem do rio Xingu, pre~isou tomar um barco para ir ao Bangu.e em busca de comida, e descobre que
lá tambémos alimentos começama faltar. Ainda há chuva na estra-

da e- até agora os caminhoneiros vinbam recebendo comida de avião.
Um manifesto de apoio aos Txukarramãe

é assinado por verea•~

dores, pe1a Associa9ão ,. .Mineira de Jief esa ao Meio .Ambiente, P!~entro para a Conservação da Natureza,Plt~Instituto de.Arquitetos

do

Brasi1 e pela Iniciativa P1anetária Para o Mundo que Esoo1hemos.

Uma nota do CIMI afirma ·que a demarca9ão dos 15 km não im-

.

)

pl.ica em · disponibilidade

de verba.-j. como afirma

a FUNAI. Segando ·o

é Propriedade-da União. O decre-

artigo IV da Constituição, a área

•

to de·Médici e, 1971 determina que a área excluída

.

do

Parque per -

manecerá sob o regime 198 da Constituição {terra da União), enquanto habitada pelas tribos-que ·atualmente nela se enoontram.

Já

que os.índios se reousam a negociar.com o Gover.mo does-

tado do MT; o Governador, JÚlio Campos, diz que seus oitenta po1icililt.-e,,_,
ais não se responsabil.izam pela área, e pede ao Ministro da Justiça

Abi~ckel que solicite a intervenção de Venturini {MEAli').
1.4.4.84

Dia 13 há IIRlita tensão· entre os Índios.

Já

se recu-

saram a receber Possuelo mas es seguida souberam através do noticiário no rádio que uma comissão da Fu.NA.I ia para o Xingu. Naquele'
dia,o sertanista Possuelo, o SUperinterulente da FUNAI Lamartine Ribeiro de Ol.iveira e o Diretor do Dept. de Assistência ao .:fndio, •
Carlos Grossi, vão de avião até o Bangu.e e de lá ao PIV, querendo
conversar somente com Raoni, Mekaron e Kro~i.

Os Índios ficaram

novamente revol.tados porque todas as lideranças do Parque deveriam
estar participamdo em conjunto das decisões. Consequentemente, os
três funeion-arios

da FUNAI foram presos no PIV. Os Xayabi e Suya

(que tinham um desentendimento antigo com Possuelo) quebraram seus'
Óculos e deixaram ele nu. Tomaram também os Óculos de Grossi e de
Lamartine. Romero afirma ·que neste momento foi a intervenção

de·

Meke.ron que impediu um massacre. Romero diz que em 1973 os Kayabi
mataram um branco e levaram sua cabeça para a cerimônia. tradicional de :rawasi, e portanto os Kayabi queriam matar os reféns e usar suas cabeças na c.itada . cerimônia.
Mas a morte do-sreféns

não se deu,

continuaram

presos

até

2 de maio. No clima de tensão que reinava, os .índios dor.miam pouco,

temendm uma invasão para resgatar os _prisioneiros. Até che -

garam a transferir o local. de prisão dos mesmos .quando Pombo,

~

-

o chefe Kayapo, de Xik:re tum, no PA, foi la, de aviao particu1ar, •
querendo ser o mediador. Os Í:ndios x'ingwmos temiam 9.ue ele tentasse pegar os cativos e mandaram..~l.e embora.
Raoni diz que não aceita ·a demissão de Romero por acusações

de insufiac;ão.

Mekaron afirma qÜe Dão são crianças e que podem

'

pensar sozinhos; "não adianta dizerem que tem outras pessoas man-

dando a.gente fazer essa coisa toda".(!§!!)
Por causa da situação ·dos reféns, correndo risco de vida,
Andreazza se encontra com Venturini e Ferreira Lima
uina portaria

na
A

J

assinando

( dia 16 ace , ·Correio Brasiliense) interditando 15 km

. <.:.;/:.-.·~ ." ,_..,tt;:~:·
do rio Xingu., envolvendo vinte e cineo ··fazendas~·

margem direita

interdição proíbe não-índios ·ae entrar nesta -área.··-· ·--·O Gru.pão cogita se apoiar na Constituição para não pagar•

indenização.
Álvaro Villas-Bôas, da Delegacia de Ballrll, acusa a CPI e o

ena

de receberem dinheiro do exterior, de grupos de esquerda, para

agitar os índios contra a FUNAI (Jornal de Bras::Clia).
15.4.84. Mairawê, o chefe do Posto Diauarwn, escreve para a
UNI,

dizendo que está tendo dificu1dades em impedir o assassi-

SPt

nato dos refés.

Mairawê quer convencê-los de que a solúção teria

que partir do diálogo.

F. Lima ~az sua primeira declaração à imprensa.

O Presidente

OUlpa Romero por ter provocado o con:fl.ito prometendo aos !ndios'

os 15 km e, consequentemente ttagora tem que cumprir o que :prome teu aos índios" .• Romero é· responsável, nas palavras

de Lima, porque

quando há conflitos entre índios e a FUNAI"sempre há alguém junto
aos Índios insufiando a situação". Lima nega que Romero e sua equipe
se ja.m refÓs
f

•

. (~)
.---·

'

•
,

•••

O jornalista Edi1son Martins dec1ara que a so1uçao mais in-

teligente, da parte do Presidente da FUNA.I, seria presentear as mu.-

1heres xinguanas.
-Um dia antes Mário Juruna ( dia 14) visitou !retire

.

e foi a

~

p1audido na casa dos homens por seu apoio. Convenceu Raoni a 1ibe rar um dos prisioneiros,

o que foi recusado pelos jovens guerrei

-

ro s em seguida. Uma velha também exortou os homens para não afrouxarem. Os Tmkarramãe afirmam que agora só negociam com Andreazza

ou Ventur~.

__ .

. O Grupão, que decide a questão das desapropriaçõ-es, vai levar

uma proposta a Figeuiredo, referente

ao Xingu..

Juruna fica como o porta-vo.z dos :!ndi.os. Além dos !xukarramãe
Raoni, Eekaron, Xremoro e Kromari, Juruna conversou com os 1Íder.es _
Aritana

Yawalapiti,

Sabino Kayabi,. TacumanKa.Jnçura e Ararapã Tra -

mai. A.ritan.a. decl~ou: • Agora estamos todos juntos porque SÓ temos
essa terra e temos que manter essa terra11• Ararapã disse: "NÓs te mos oabeça e ffiemÓria. Branco não pode mais tratar a gente como a.n,
,
tes, dava ,presente,~~anava ••• Nos aprendemos a Lãngua do branco e
ninguém vai nos enganar".
Há dois dias os Índios romperam comunicações com Bras{lia.
Lima atribui a tensão ao ~ato dos Índios agora reinvindioarem

40

km, e repete que só se afastará de seu cargo por determinação de
Andreazza, mas que demitirá Romero, o dentista, a pro~essora e a
enfermeira, todos acusados de insuflação.
18.4.84 O Grnpão suspendeu o estudo das reinvindica9ões até
resolver

se os Úldios têm direito aos 40 km que agora erigem. Isso

depende de decisões do Supremo Tribunal Federal.
,
O Secretario de Segurança do .MT, Oscar Travasses, revelou
que fazendeiros pressionaram

a po1Íêia a invadir a a1deia -e---tomar

a balsa.
19.4.84

A

manchete da ~FSP (25.3.84) anuncia:

pouco para festejar no llia do

:fna.io".

ªPaís

terá•

Fotos de Juruna.·com Andre-

·3'7

azza e Venturini ·aparecem nos jornais. A exigência dos 40 km será
examjnada por Venturini que depois faiará
diz a Juruna

a

e

BR-80

.

com J'igeaj.redo.,.Andreazza

que Lima .não será m1:~stitu!do.

Andreazza culpa

ajltSBi't?rR~i&
I

Juruna.· fal.a

da estrada

no

em transferir

Parque. Há um'

n

boato de que agora. Apoena irã negociar, desmentido depois pelo Governo.
-Juruna atriblli o boato sobre os crs 9.000.000 de manição ao

1

Cel.. Hércio Ounba, da Assessoria de Segura.nça. e Informações da FUNAI,
e quer sua demissão.

,

,

-

---·-·

-

-

-~---..::

Marcos Terens. e transferido para Cuiaba depois de criticar Lima.
---20.4.84. indios do PIX passam por Bras!l:ia

indo a são-Paul:o

para tratamento médico t e dizem que os reféns estão bem.

No dia do

:fna.io,

em Porto Alegre, uma das decisões tomadas foi

no sentido de pressionar o Governo para resolver a situação Txukarra-

mãe.

~w..l• ..5ct~-e.r

O Presidente da ABA.I,em Porto ilegre,\diz que de acordo com a

Constituição não deve haver indenização pelos 15/40 km porque fa zendeiroã não podem comprar terra indígena.

24.4.84 Andreazza informa Juruna. que, segundo uma consulta ao
STF, os 40 km não são da União, e portanto nem dos !ndios; a expropriação é inviável porque a área contém 80 fazendas e a indenização seria
altíssima. Andreazza ainda mandará dados ao Grupão e
Geral da República, verificando se os 40 km

à

Procuradoria'

;Já foram habitados pelos

J.n.Q.l.OS •

Juruna responde que os :!ndios do Xinga só aceitam 15 km com a
demissão de Lima. Andreazza declara que se ele tirar Lima, recolocará
Lea1, Presidente da FUNAI de outubro de •82 a ju1ho de 183. Veio do
CSN. E1e enfrentou o sequestro do avião pelos Ka:yabi no PIX, e a invasão da FUNAI peãoa Xavante para dem.itir

os vinte e três coronéis
-·

da FiillAI, m~~tos por ele co1ocados.Andreazza e Juruna são fotografa-

_

3-=t"

dos abraçados. Nos 15 km não há benfeitorias, o que ,.reinforga o argumento de qu.e o interesse maior dos fazendeir.os fosse·a espeoul.ação
•

imobiliária.

Os Txukarramãe aceitam ir-negociar em Brasil.ia. com Andreazza,
e Minter informa.que pensa substituir.Lima, ~aohand.o que ele deveria
ter ido. pessoe1mente ao Xretire, e não ter mandadoninguém em seu 1.u_,
gar. Andreazza so agu.ardava a hora para uma sa1.da honrosa de Lima.

,

29.4.8"4 Juruna chama quinze Txu.ka.rra.niãe para se reunirem
Andreazza. Ele dia que há vinte e uma reservas

com problemas

Xingu.. Nesta data os Xinguanos começama chegar em Brasil.ia

e-om

como o

para ne-

gociar com o Ministro do Interior no dta seguinte. Raoni comunica•
que teme que-os jovens matem -os-r_eféns. As exigências

.

agora: 40 km, a demissão do.i>residente, a

dos indios são

manutenção do Diretor do

PIX e o desvio da BR-80.

1~4.84

As fotos retratam Andreazza com Juru.na e Mekaron.

Também em Bras:Ília estão Mairawê, Yanukulá, Arita.na., Ca.tÚsio, Ararapã, Sirawe, Puyu, etc. Dia 30 pela manhã Andreazza se encontra. com
Juruna e Mekaron, mas exige confirmação do Xingn se os represen tantes podem falar em nome dos oaciques. Logo vem a reaposta.: "Li-

deral'l.9as informam que seus representantes

já

estão em Bras!1ia·.

Quando Juruna. e os líderes do Xingn vão novamente se encon -

trar com Andreazza, às 14:30 hs., descobrem que o Ministro viajou
para o Rio. No lugar dele chegaram colaboradores e assessores da•
FUNAI. Juruna fica tão irritado que quer ir embora. Ãs 16 horas Ju-

runa, Mekaron e Terens. são recebidos por Venturini durante duas horas. Ele acabou telefonando para Andreazza no Rio, solicitando que
concord~e

em demitir Lima(:empossado 6.7.83), o que ficou acerta.do~

ó.l!ndios
dizem que dia. . 4 de maio planejam iniciar
r,·
do P~que

a demarcação

com quatrocentos guerreiros e os reféns .na frente para se-

rem mortos no caso de haver resistência. Três dos prisioneiros se
· encontram

doentes.

J8

As fazendas na área estão minadas com tambores de explosivo.a

e areia para detonar se os :Índios avançarem.
2.5.84

No dia anterior houve uma reunião com Andreazza, Me-

karon, Juru.na e outros oito Índios do Xingu., funcionários da FUNAI

-

e do CSN. Um editorial da FSP reclama: "A tomada de reféns
chantagem covarde, um ato bru.tal

é uma

e desumano". ?rao obst8.nte, Andre-

azzajé fotografado abraçando Aritana.. O Governo resolve negociar por
causa da saúde dos reféns. Andreazza culpa a demora da negocia9ão
no fato del.a invo1 ver Minter, o Grupão • consul.tas

à Procuradoria

Ge.;;._

ral da RepÚb1ica e o STP.
Andreazza diz que os l.5 km não implicam em indenização-por..;.·
que não são llabitadas,

mas que

razões legais imped1:rlsm-a1:t~eri[.;-

9ão dos 40 lan. De outro lado, ecologistas afirmam que há necessidade de 50 km para conter os efeitos de uma área devastada sobre uma
área preservada(FSP). O Ministro dá uma portaria

aos !ndios garan-

tindo a área de 15x70 km e a demarcação do !Capoto, 64x75km,"a re gião sagrada" dos T.xukarramãe. Esta reunião não toca no assunto da
,

balsa,

ném em Romero, Andreazza diz que a BR-80 tem quatrocentos km

e não bá recursos para modificar seu traçado (!§.!!). Ele mostrou •
aos Índios um decreto assinado por Figueiredo exonerando Lima.
Depois de receber estes documentos, Mekaron se comunica com
Raoni, que não estava satisfeito, fazendo críticas aos l.!deres de
estarem afrouxando. Consequentemente, Me_karon resolve levar as not!cias ao Kretire

pessoalmente. Partiu para o PIX no dia 2 com Ari.-:

tana, Mairawê e o piloto Terena. Portanto os jornais concluem que
a decisão

é

com Raoni, descrito

como 'lÍder máximo• (Correio Bras.).

Em Brasília, os Índios propÕem quatro nomes para o novo Presidente

da FUNAif Dalmo Da11ari {jurista); Carlos Moreira Neto (antropÓlo gO); Pedro Paulo Patore11i

Carneiro (ex-superintendente}; Gérson da

Sil.va Alves ( ex-funcionário da FUNAI}. Raoni favorecia este Último

. ,.

•

ij

:,l

'3~

porque

já

havia simpatizado_oom a proposta de demarcar o Xa.póto en-

-

.

-

.,

quanto ·-traba1hava na _FUNAI em 1982. Andreazza lembralf aos indios que
os nomes propostos para Presidente __ da FUNA.I são encaminhados para o
Minter, MEA1' e o Pal.áaio do Planalto;

e que

é o Presidente da RepÚ-

,.-

b1ica quem esco1he o Presidente

da FUNAI.

I

A~varo Villas-Bôas atribu.e
grupos de antropólogos

-

a safda de Lima a articulações de

que defendem a extinção da Fundação Nacional.

do :indio ( JB) •

3.5.84

Um dia antes Mekaron havia 1evado a proposta de An-

dreazza ao Kretire onde encontrou com quatrocentos guerreiros(~
nal De :Sra.s:Úia). Os :!ndios cercaram os jornal.istas

e cinegrafistas

que foram para a aldeia, ameaçando-os com bordunas, arcos e fiechas.
Acabam aceitando os 15 km, mas querem 100 km de comprimento e não '

70, a.firmando que lá não há fazendas. Kromari declarou em Kretire:
11

Irmão nosso, Kubenkrã kein, Gorotire

e Kokre.i moro, tudo espalha-

do. Branco chegou aqui e separou nosso povo-.Agora ~apÓ
Visitar

irmão tem que paesaP escondido na mata, fugindo-das fazendas.

Não está certo.

Terra Ka.yapÓtem que ser uma só. Não pode ficar di -

Prepori Kaya.bi, grande paj é e chefe, diz: • ••• irmão Kayabi

vidida.

meu está noutro 1ugar. • • Xreen Akore saiu de terra
to" (FSP). "O Presidente

-

Índios

e entendeu

;~lt~- j~to

os refÍni

sua e morreu mui-

da FCJNAI aprendeu, agora, a respeitar os

que os caciques

Cinquenta minutos mais tarde,
de

tudo J.onge.

com quatro reféns.

não são crianças"

(Globo).

Mekaron estava indo a Bras!lia
Dia 2, à_tarde, A ndreazza recebe

presos por vinte e um dias, no aeroporto de Bras:Ó.ia ro-

deado por jornalistas

brasil.eiros

e estrangeiro-a.

Chegam

os três

'

reféns doentes e Romero. O Ministro é gloriosamente ~otografado abrJ!
çando Mekaron(ÚJ.timaHora)
lia)~
g~s~·.

l_

: "Estamos todos de parab·éns11 (J.

mas se queixou da fa1ta. de recursos

Brasí-

para demarcar- áreas ind:Í-

Lamertine diz ,,.que os três devem a vida a Meka.ron e Raoni
que acalmaram os 150 guerreiros com bordunas. Possue~o diz que os~:.,·
jovens foram os mais exaltados,

que
. espancaram os três prisionei-

roa, rasgaram suas roupas e deixaram eles vinte dias descal9os.
A

Quando os tres

foram presos,

-

~

foram cercados por duzentos guerreiros

,
e derrubados no chão. Possuelo declara que os índios
estavam pla nejando um ataque a uma-das fazendas vizinhas para o dia 15 de maio
e só- nião o fizeram ,'-;porque tomaram os reféns no dia 13. Romero,. ·que
.

.

~

.

também diz que os !ndios queriam cortar as cabeças dos prisioneiros,.

acusa-o Governo em BrasÍ1ia de tentar dividir

os Índios na 'guerra'

de quarenta e um dias. ·-Declarou "thbém que ele era um dos cativos,
,A

·~-

-

,

•

o que os outros tres refens confirmaram.

Nesse mesmo dia,_dezenove caciques chegam em BrasÚia

para

discutir a devolução da balsa dia 7, que doravante será controlada
-

pelos fudios, sob o comando de Bedjai T:x:u.karramãe. Os :Índios em'

Bras:Íl.ià includem: Melobo Tricão e um Kreen Akore, entre outros.
Discutirão, com Andreazza, a manutenção de Romero como Diretor do
PIX, a BR-80,

ç,

o novo Presidente,

já que o Governo

havia con-

cedido os 15x70loii~e o Xá.poto.

A jornalista Memélia Moreira, num vôo de imaginação, descreve
que os Txukarramãe "realizam seus rituais sagrados" no Kapoto, ouvindo
a cachoeira Von Martius (~). Evidentemente,

não consultou o mapa ,

Na reunião com Andreazza (d4a 3), Juruna. propõe Jurandy como f>residente.
No Bangue (dois mil habitantes), as pessoas temem que se a

estrada for cortada, a cidade se transformará num vilarejo fantasma .•
Trezentos moradores fazem um abaixo-assinado para mandar ao Governador de MT, JÚ1io Campos, reinvindicando que a estrada não seja desativada para que a população sobreviva. Aliás, este Governador está

a

favor de que cada estado reso1va seus próprios problemas. O Presiden-

te da Associação dos Empresários da Amazônia, Jeremias Lundarelli,
está

contra a demarcação dos 15 km e do Kapoto. Ame~çauma .ação J.e-

.

gal dos trinta fazendeiros e empr~sários prejudicados, se queixando de que os proprietários da área do PIX não foram consultados.
Declarou que"

,

h

'

Os empresarios que dedicaram suas vidas a ocupa -

ção e ao desenvolvimento da nova fronteira, não podem ser tratados com tanto descaso ••• • (J.

de Brasília).

já

Todavia, alguns fazendeiros
filé mignon do Brasil..

descreveram esta área como o

Dia 2 •. Lundarelli mandou um telex a Abi-Ackei,

Andreazza e Venturini em nome dos fazendeiros do Xingue dos demais
agropeouaristas da Amazônia, :preocupado com a ••ausência de uma po1Í- ·
tica clara acerca das áreas indígenas que, em~

futuro _próximo, po-

derá provocar J.itÍgios incontroláveis, que cercearão a ocupação a mazônica, criando quistos que poderão pôr em risco a integridade•
nacional.".

4.5.84

N9áia anterior, o acordo final foi assinado no Minter,-

em Brasília. A manchete do dia

é:

"Andreazza acaba crise com Úldios"

(Última Hora de Brasília). Foi visto também c.omo"a maior vitória alc~,~'."J.
çada por Índios" {Correio do Brasil.).

Um editorial do ~

te-

me que isto abra a. porta :para "a guerra de libertação dos Índios"

•

Dezessete caciques, armados de beetilµlas e pintados para a

'

guerra e os quatro reféns, assistem

o ato de Andreazza assinar ó a-

cordo. Os xingu.anos incluiram Kremoro e Kromari Txukarramãe, Melobo
Txicão, Sabino e Prepori Kayabi, Kuiussi Suya, Tessea Kreen Akore e
outros líderes Yawal.a:piti, Wa~a,

JUTlllla

e Trumai (Globo).

Raoni cu1pa Bandeira de Mello pela BR-80 e presenteia Andreazza
com uma borduna. Kromari coloca um cocar na cabeça de And.reazza, e os
dois posam abraçados (Globo). Raoni puxa as orelhas de Andreazza dizendo: •Aceito ser seu amigo, mas você tem que ouvir o 1:ndio ••• " (Última Hora, Brasilia). ":fndio

é gente grande e sei falar como ge~te

grande. • • Branco não pode mais enrolar Índio" •

O acordo estabelece: I - que será encaminhado~a Figueiredo
um decreto declaratório de utilidade pÚb1ica para fins_de desapropriação das terras reinvindicadas pelos Índios; II - O Xapoto

é de

"

clarado ser de posse imemoriAL; III - O documento .estabe1ece a'
reabertura da BR-80; IV - A devolução da balsa, agora admjnistrada

,

pela FUNAI e V - Hà um acordo de que a SUDEOO construa. uma estrada
vicinal ligandei> a llll-80 às fazendas Santa Rita, Boa Esperança e Gll!:

ru.já, com o traçado fora do Parque (Última Hora, Brasília.; Correio
:lJrasiliense). O Jornal·de Brasília diz que o acordo inclui o desvio
da BR para o traçado original, mas isso parece ser incorreto.
A expropriação de terra titulada será de l.18.0ÓO bas. (!!.=.
.

.

:Brasília) •

.

-

..

Os J.86.ooo has. do Xapoto não · são tituladas. A faixa

de 15x60 ou 15xl.OO km vai da BR-80 até a cachoeira Von Martius e,
ao norte,

haverá uma faixa de cinco km até a corredeira

são. A indenização de terras

foi

do Traves-

cal.cul.ada em Cr$ 8 bilhões. · Com as

ampliações, o PIX ficará maior do que o estado do Rio de Janeiro.
A área foi interdi~ada em 4.5.84 e posteriormente o Minter encaminhará

à

Procuradoria Geral da RepÚb1ica o processo indenizatório.

A 1ista tríplice de nomes para o novo Presidente da FONAI,

feita pelos Xinguanos e por Junma., inclui Jurandy, Gerson e Fatorelli.
And.reazza elogia Mekaron por sua parte nas negociações.
6.5.84

Os Índios ficaram revoltados com a procura de um in-

suf'lador,

Mekaron diz que os líderes foram enganados no passado •
quando não sabiam f'alar _português. Raoni deolara: 11Filho nosso aprendeu l.Íngua. Ninguém engana nÓs". Mekaron afirma que f'ol ele que
impediu que os {ndios invadissem fazendas, e impediu Raoni de ir à
Brasilia para buscar uma solução .no primeiro dia do conflito que'
durou quarenta e um dias. Um dia Mekaron gostaria de ver seu :fi1ho
mais novo como Presidente da FUNAI ou Diretor do PIX.

8.5.84

Andreazza e Venturini dizem que o Governo não pode

al.guns anos atrás, não

declarar a área a ser demarcada como área.de posse imemorial dos ·:fu

.

dios porque os Villas-:Bôas e OlÍmpio Serra,

pleitearam a terra como habitat tradiciona1 dos Txukarramãe. Dia l.2-

,
- e'a os indios.
,
5.84 ( FSP ) Orlando desmente ter dito que esta area
nao

-

Claudio V.B. diz que a área foi desligada do PIX mas per.ma.neceu sob
o artigo 198 da Constituição (onde são inalienáveis todas as terras

habitadas ou consideradas como áreas de perambulação dos Índios).
Orlando mantém que só pediu a interdição da margem direita (ou aeja,
a Reserva Jarina) porque estava sendo invadida por .fazendeiros.
Embora o Minter supostamente não saiba o nÚmero de fazendei-

ros envolvidos, o Governo ·Federal calcula desembolsar Cr$1 bilhão e
900 milhÕes em indenizações aos fazendeiros do Xingo.. O INCRA calculou Cr$14.6oo,OO por hectare. As terras foram desapropriadas um
dia antes por um decreto assinado por Figtreiredo, transferindo 130.
000 (cento e trinta mil) has. aos Txukarramãe. Mekaron informou'

Raoni por rádio, aceitando liberar~.a balsa dia 8.
Na exposição de motivos para a desapropriação, Andreazza explicou a Figueiredo que "outra alternativa seria a intervenção federal
com consequências imprevis!veis" (J.

de Bras!lia).Há decretos que'

reconhecem a existência de leg!timos proprietários nesta área.

A

Procuradoria G~ral da República se encarregará das expropriações:
Também foi no dia 8 que Figueiredo assinou um decreto nomeando Jurandy, indicado por Andreazza, como o novo Presidente da FUNAI. _
10.5.84

o

Presidente do INCRA diz que,agora, toda expropr,!

ação de teraas para Índios pode ser indenizada, eliminando assim o
artigo 198 da Constituição.
l.1.5.84

No dia anterior Figueiredo assinou um decreto que

declara de ocupação dos si1v!eolas uma área de terras no munic!pio
de Co1ider, denominado lrea Indígena. Kapoto, a ser demarcada pela

FCJIU.I. A.,área tem 186.000 hectares a um per!metro de 225 km.
12.5;.84 ·.:g noticiado_ que Mekaron assumiu um"'p9sto diretivo
da FUNAI.

28.5.84
mo diretor,

A dita '.festa de vi_tória', a posse de llekaron co-

foi mudada do PI Leonardo para o PI Diaua.rumpor cau-

sa da morte de um rapaz Yawal.api ti no sul do Parque. Jurandy e Juruna estavam presentes,

e

este prometeu

demarcar os novos limites

do PIX no Governo Figueiredo. Terena foi empossado chefe do gabinete de Jurandy.

3.7.84

N~a

anterior ~AI

recebeu o orçamento de C4426

milhÕes da Divisão de Serviços Geográficos do Exército, que execu.,

.. ,.,;=-

tara os trabalhos da demarca.çao, aumentando o PIX em 505 km qua '
4·aoe vao
..• acomp anh ar a demarcaçao
- que devera' ser oonanoe , Os J.n

..1-..1
\.U.

c1U.Ída em outubro de 1984.
4.8.84

O Diário Popu1ar afirma que a demarcação ainda não

porque a FUNAI busca reduzir

os custos.

Portanto, a FUNAI enviou ao

Departamento de Serviços Geográficos do Exército uma proposta para
demarcar somente os limites

-

externos do ~arque, considerando que_ os

,
,
15 lan sao contiguos
ao Kapoto. A a.rea
a ser demarcada passa a ser'
'

e não mais 505 km.

290km.

19.9.84

Minter liberou Cr$395.264.000 para demarcar o norte

do PIX, incluindo

o Kapoto• A abertura de picadas levará cinco mé-

ses e a parte do campo será terminada previsivelmente até o in!oio
das chuvas {out 1984).
A. .FUNAI dec1ara que este dinheiro veio do Fundo Social e que
a demarcação será feita

entre agosto de 1984 e janeiro

su.perfÍcie a ser demarcada é de 3.520.000 has.

de 1985.
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Abreviacõas
--------wABA

Associ~ção Brasilsira

AEA

Associação dos Emresármos da Amazônia,

ANAf Associação

Nac~onal

de Antropologia

de Apoio ao Índio

-

CP!

Comissão Pró-fndi:o

CSN

Conselho de Segurança NacionaL

Clffil

Con~elho Indigenista

fUNAI

fundação Nacional do lndio

Grupão: fUNAI,

ffiEAf,

ffilNTER
N

INCRA

,

Instituto Nacional da Colonilaçao e Reforma Agraria

fflEAF

Minist~rio Extraordin,rio de Assuntos Fundi~rios

ffiinter
mT

ffiissibn~r~o

Olini stér ia.' do Interior

mato Grosso

OAB

Ordem dos Advogados do Brasil

....••...•••.

E[

Polícia federal

-PGR

.f1 Posta Indígena

fü

Posto Indígena de Vigilância

EJ.!

Par.que Nacional do Xingu

.Efil

Polícia Militar

STf

Supremo Tribunal federal

.....____

Suparihtend&nr.ia do Desenvolvimento do Centro-Oeste

Sudeco
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