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J ?R.OBLEitlA DCI IlIDIO E A POLITICA INDIGENISTA BRASILEIRà AO BXEb!- 

carm.en junqueira 

Nos últimos anos,a política indigenista brasileira tem sido alvo - 
r_1_,3 severas críticas e condenações. E a pergunta que de imedia.to n 
nos v~m à kent~ ~-:por que razão u.m pais que c~egou a se proje- , ' 

·:,ar~) no .cenâr-í,o mundial pela qualidade de sua. legislação ,, ' 

coor-e o 4i3Ciplinam.ento das relaçõas com os povos tribais nega , na 
. / 

a·:i'L'tali~de' ( a.s condições mais primárias para a sobrevivência de 
seus fudios'? 
Resptin~~r essa·questão implica em negar,a validade de sua formula~ 

I , 

. ..,ão I ! · · \._; • r / - : -~ . ;_ :· .. 
· De fato·, i polótica em relação ao in.dio, que tem suas ~f.ig~~s D:º·-· - 

período eplonial, permanece sem modificação essencial 'air.át~g. pre~--. 
sente. ·o~; ideais humanistas que orientaram. .a criação do! ;:3ER1{IÇO /: · 
da PROTEÇÃO AOS JJ1DIOS e :permitiram o exexc Ic í,o de uma política. 

( válida foi uma experiência e±'Í3mera que não caracteriza o con juzrco 
da usual pr~t;ica in.digenista brasílsé.:r~ál. .. 
Ve.:n.os abaãxo reproduz~r as pri.i.-icipais etapas dessa _política,. re 
?;u:n.indo · conc-lusõe_s de Is10RFiIRA. HETO .• Para abreviar o relat?, ex-· 
cluimos·do texto as consistentes sustentações empíricas que o -au- 

ra ·~o~ ut.ili.za · .e que no d.em ser facilm.ente consultadas ( 1). · 
A nis~or1a da ~xpan.sao colonial europ~ia sobre os territorio que 
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.. ,,--.., :1ais tarde - constituiriam o Brasil, reduz-se essencialmente ao m.ovi 
i 

raento secular do ala~g.?..mento de fronteiras sobre áreas ocupadas há 
rnil~nios por populações indígenas de nível tribaln{pp. 175) • ºDu 
ra.nta todo o período colonial a expansão se fez à custa do indio e 
contra ele .• são bem conhecidas da literatura histórica os elenentos 
~~njuntos das guerras justas, da escravização, da contaminação por 
8pidemias/ .: e da p-erda de tarri tdrios que extrermãnaz-am os g:ru:9os indi- 

, ' 

ge:nas do/ li tora:( e outras áreas já atingidas pela ocupação· territorial ..•. . : . 

Dccuraezrto s de_ ·:fins do século XVIII Lnd í.cara a dscadência e os graus de 
:::::9lor9:ção e ·de pliséria a que estavam submetidas as populações indíge 
nas da região a~azônica e de outras áreas ap6s o fracasso dos planos 
~ombal:inos de transiormação·da. vida colonial. Os diretores seculares 
ê.-a i:;:idios su~sti t~iram-se aos missionários e colonas ~ exploração 
elo ~;rabaJLho indígena>; os planos de desenvolvimento econômico e social 
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.::lore'ira :Nato /.e . .A. , ºConstante Histórica do "i..""l.digenato1• no Bra~ ~; .•.... : 
sil", ·Atas d6 Simp6sio sobra a Biota .Amazônica, vol~. 2 ,Antropolo- .. 

gia, 1967. t· i 
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pela utilização do ~~dio co~o produto~ livre fr-:i......cassaram garalman 
te ~ rlas áraas do ; nterior, que ia.n sendo abez-bas à colonização t os 
ind~os continuavam submetidos às técnicas ·tradicionais das guerras 
justas) dos dascimentos· e da escravização, sendo vendidos em hasta 
pública para custeio das expedições, ao arrepio de toda a legisl~ 
ção protetora vigente O (pp 176). 
uA transferência do pcder real para o Brasil e a elevação da _cold 
nia à categória da reino unido à metrópola, intensifica o nlimero e 
o rigor d~s leis repressivas cont~ as populações indígenas- O in 
cremen~o .4a população d.as áreas litoi'âneas força a expansão em bus 
ca de novas regiões. Os rl.ltim.os territ6rios ind-Ígenas em -áreas pr6- 
xima.s à costa são metódicamente invadidosn (pp 177). 
Nas ações contra os indígenas hosti3 ou simplesmente molestos7 tQdos· 
os métodos eram considerados válidos e legítimos. A atração de gru.-. 
pos arradios com brindas e outras promessas para depois escravizá 
los ou ~rucidá-los era prática corrente- Nem sequer a contaminação 
intencional por mol~stias altamente contagiosas e letais, como a 
varíola, foi repelida pelos colonos e administradores regionais ••.• u 
(:pp 178) •. 

r> 

--~- 
nos a.nos que a.ntecederam imedia.tamente a independância do ~is mar- 
cam um novo vigor na. consolidação e no alarga.menta das.áreâk j~ ocu 
padas a1 consequentemente, um recrudesci.t~ento das ações privadas ou:. 

oficiais contra os :indígenasº (p:9 176). 
"Nos:húlti:nos dez anos a sociedade brasileira sofreu transformações .... . 

est:ru:turais important.es1 rn;fu.rcaa.ae pelo desenvolviment-o industrial, 
pelo rápido crescimento demográfico e pela abertura de imensos ter 
ritórios, at~ então virgenst à ocupação por segmentos pioneiros da 
sociedade nacional. Estes cambio estruturais deveu ser relaciona.dos. 

1 
' 1 

também com o agravamento das tensões agrárias "e o início da progra- j' 
mas de refo:rma. neste e em outros setores :funda.mentà.âs~·~çia vida do pais 
A criação de Brasília~ um marco~ representativo do ritmo e do 
sentido destas transformações-: enormes áreas forma tornadas econo 
micamente ocunáveis uela abertura de estradas-troco de milhares da 

' .. - 
quilômetros de extensãoj Ao longo dessas rodovias a das estradas ·se- 
cundâr-Laa que delas se originam, ei:rtabeleceram.-se ndc Leoa nascentes 
ue colonização, geralmente fundados por empresas imobiliárias que 
obtive:ra.m largas consessÕés de terras dos governos estaduais e as 
vendem ass agricultura~ utilizando técnicas raodernas de propaganda, 
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ot~di·to e tra.nsp0rt-es. 
, .. ""' .. -._. "" .,. ..... 1 ~ 1 - ' • 
_.,.3,31:;:i :.r.:~-;:r~ .::;a vao ç1:3·t;aor~.l.~cen:....o nuc ..•. aos de o cupaçao pioneira no 
:I:ocanti..~e, no Ta:pajoz..Ç e no A:rino,31 nas nascentes do Xingu, na ba 
cia do bladeira a no Gua:poré, entre outras regiões. t ;ineviiiâval que 
e~te rápido movimento expana.í.onã.s sa tenda a ii."'l.teressar em seu proces 
so de desenvolvimento árBas. da refugio habitadas ~or remanescentes 
c.1e grupos indígenasº (pp 180/181). 
11 A questão da posse da i;;çrra constitui a base da problemática in 
dige~~ E ê precisamente em torno deste problema fundamental que 
curgi=am históricamente os conflitos com cagrupos indigenas. Os go 
varno s que se sucederam da colônia aos dias atuais tem invariavel- 
3ente falhado n~ realização de.uma política adequada aos interesses 
o direitos do grupos tribais, porque a. solução deste e outros proble 
~s fundamentais, que poderia alterar de modo irreversível o carater 
da dominação tradicional, jamais foi seriamente ·considera."{pp l~O). 
!J A:eé o ano- de 1964 havia se produzido, em várias ocasiões, o apossa 
manto de áreas indígenas por grupos de pequenos proprietários e por 
agriuultures sem terxat espec±il.raente nos Estados sulinos, que se vi 
nham somar, como nova ameaça, às ocupações de mod~lo tradicional de 
vastas parcelas de pro9riedada tribal por companhias imobiliárias, 
grandes fazendeiros e segingalistas. Em cada um destes incidentes a 
intervai.""lgão da SUPR..tl ( Superi,."ltandência da Política A~ria.)baseava 
se i.Jl:plicit~enta em crité:rios de "conciliação~• e d~ ma..l'!Utenção do/. 
status quo. Conc=eta~ente, tais providências representavam a perma..~ên 
cia e a legitimação das ocupações e, como consequencia, o aliJamento 
dos indios de parte cu da totalidade de suas terras. 
Para o efeito da aplicação dos planos de reforma. agrária, tal como fo 
ram concabidost as minorias indígenas do pais representa:n, como con 
junto e problemática,~ dado estranho e até certo ponto contrário ao~ 
pro~6sitos da reforma~ O fato é de ex-~licação simples: os planos- de 
rsforma agrâ:ria são ad~quados aos interesses domina...~tes da economia 
national e apoiam -se em critf±ios de propriedade.privada sobre a ter 
ra e em considerações de produtividade e de desenvolvimento economioo 
i.ni;a~do .•. Neste cozrbexuo , as populaçõ·es indígenas b:ra.sileires não s6 
rep:resentam parcelas de.inográf'icas quantitativamente :L"'lexpressivas mas, , 
·também~ grupos humanos economica t social e cul t1.1ralmente margi.n.~li.z&. 
dos ~ vivendo em reservas territoriais de ~osse coletiva segundo as 
tecnicas de uma meza economia tritsal de subsistênciaª (J.84-185) .• 
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.!\.ssim., ao longo de toda historia do B:rasil,. o indio continua a 
ser definido como obstáculo ao progr~sso e à civilização. 
A emergància da UCJa nova concepção oficial deu=se em 1910 com a 
cfiação · do Serviçc> de :Protagão aos Indios. Sob a influência do 
positivismo,. projeta-se a. imagem do na+í.vo como um ser que embora. 
carente de proteção tem direito a se desenvolver dentre de suas 
prô~rias matrizes culturais. 
uPela primeira vez era estat°'..1ido, como :princi!>io. de leit o respei 
·t;o à.s tribos in.d.igenas como povos que tinha.'11 o direi to 'de ser eles 
próprios, de professar suas crenças, de viver segundo o llllico modo 
que sabiam faze-lo: aquele ~ue aprenderam. de seus antepassados e 
que eô lentamente :podia muda.r" (D. Ripbeiro, A política -Indi_genista 
Brasilei..."""a7 1962, pp 23). 
Ap6s cu...--to pariodo em que se dedica à defesa dos interesses indí 
genas, passa o_ SPI a expressar ~aulatinamen~a, e cada vez de manei 
ra 21ais acentuada~ os interàsses de grupos nacionais( D.Ribeiro, op 
cit. PP• 135). Finalmente~ extinto em 1967, qua.~do· sequer conse- 
g,~e funcionar satisfat6~iamente como or.gão burocrático~ 
Em sau lugar, surge a FUNDAÇltO N.à.C IO}TAL DO· TIIDIO ( F.ONAI) com o in 
tui to expresso de unificar os oriãos incumbidos da dar execução à. 
política indigenista do governo. Cumpri-lhe h".3.r.monizar a po1itica 
de 0.efesa. do .índio càrnp os :i.nteress_as do desenvolvimento nae í.onaj, •. 
Assim,- "ao :t;raçar suas lin.i.õias de ação, ·tem de levar em conta,..· de 
um lado, as necessidades da integração nacioanl, o interesse da co- 

. munida.de brasileira,. que quer expandir-se e que estâ se e:x:_pandimlo, 
afastanto quaisquer obstáculos no caminho do desenvolvimento; e1 de 
outro, as neoessidades do ,in.diot que não pode ser violentamente tra: 
fo:r:ciado1 mas deve ~er suas tradições~ seus ~bitos, suas crenças & 
s eu modo de vida preservados enquanto delas :precisa.::- para sobreviva: 
( Supysáua, publicação da FlliTAI~ sem data~- PP• sem numeração ) •. . 
Desde sua criação vem a FU..NA.I, em meio a declaxações contraditdrias 
da~inindo seus objetivos. wanipulando de modo bastante-livre os con· 
ceitos de integração, aculturação? assimilação e ·manutenção de pa 
drões culturais., a FUN.AI objativa· -~a.."l.to evitar que as metas desan- ' 
volvirnentistas prejudiqtlem o indio~ como evitar que o -indio seja 
obstáculo ao desenvol vãzaentio nacional. Realmente, .é enorme a dificul 
dade de se conci1is.r os ideais protacionaistas da Fill'TAI com o pro 
grama do Ministério do I terior a que se subordina.. O resulta.do~ co- 

1'1 

/, 
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mo não podaria. deixar de ser, ê um conjunto de aspirações e 
metas cont:::-a.dit6rias, que prega silimltan.ea.m.ente o respeito à 

f ,. 

r>. 

i '.ela se supoz- qua , :por i:ronia da história, caiba a CanJ.ido 
Llariro:;i.o da Silva Rondon e a seus colaboradores, p~cela da 
resFonsabilidade pelas incongruências que hoje apresentam os 
pz-onuncãamerrto s oficj_ais sobre :i.ndigenismo_. Rondon,. que prega 
va ser dever da nação proteger as populações :ind!g2nas remanes 
centes dos efeitos destrutivos desencadeados pela expa.~são da. 
sociedads :ia.cional,. projetou o Brasil no plano internacional 
:pelas qualidades exemplares de sua. polftica L"'ldigenista (Y .Fe- . 
tffilo11 ºBrazilian pl•otection for the India..""ls". Indians at work; 1 
pp.27/29; D.Ribeiroy Política L""l.digenista BzoasiJ.eira, 1962~ pp 
26/27) ~- Hoje, na bojo de invulgar euforia. desenvolvimentistat 

~, a Funai .insiste em fazer seus os nreceítos defendidos conrente-- ' - ' 

mente _por Rondo,. utilizando-os como Jema. de sua: politica n i:ate- 
gi-a.cionis·ta.t, de. cunho no tadament;e anti--indige~. As notáveis 
c0ntra,liçÕes. que isso acarreta são ignoradas, .po í.s ; de fato, 
pouco 9esam na efetivação.dos· prop6sitos_naá±g~±x:. nacionais~ 
3 o Pa:cque Nacional do Xi.ng~, qae realiza co~ sucesso uma das 
poucas ex:p9riências indige:n.istas, 
ter pos~ cô.i:J:tcá:ri~ ao ºprojeto 
de :promover a integ..."'ação nac í.oaa.l," 
23/4/7l) .• 

4 criticado, pela ]1U1là.I por 
do Governo·3d~ral~ que~ o 
( O Estado- ·qe são Paulo, 

\.• .. 

Obje~ivos e a:h'iyidades do Parque Nac,iona.1 do JC?-ll@l.: ;-'.· 
~ \_~.. 1 ~ : • . , 

r>. 
id . nda que acusados de praticar um isolacionismo est~:riaJ.. { io 
Lha de são Paulo, 10/4/1971; O ·Estado de são : :Paulo,: 22/ 4/1971.) , 
os responsáveis pela adr.ojnistração elo Parque ··~i~~se ~ô~ prin 
cípios extraídos da politica indigenista orientada-Por Rondon: 
'rão interferir violentamente na vida, nas· c~nça.s e nos costu 
mes dos índios •. i ,, 

... - \·. 
\.' 

Xingui ~,xélativamenta 
f !' • ":... . 

Rio-Manaus ,\- .. ;pela FAB., 
'O 

~'lnico meio regular de se atingir a área ~ra. 
pu fluvial .• 

~ejamos a atividade prática do Parque. 
O acesso~ região dos formadores do rio 
fpicil. Antes da criação da linha a~rea 

1: 
d ·! l., 
i· 

Q.: 

.:JOr 'via te~restre· ~ . ,.., 
"'::-,.. 

. . ~ .•.• 
~ "- 

As basreiras naturais que circundam a região 1 a~ ~de distit"'l~ , 
j • ..- ••• • 

eia que a. separa dos centros civilizados, aliadjl3 ~ pres~~iã. de·.;,_;' 
tri·oos indígenas agressivas em áreas vizinhas e' ai_inp.a ·e/ desinte 1 

J, ' • -- ' 

resse econemicq'da f.tw6!::f2Rlt'"'12x sociedade nacion~l)ga~.,aquelas :_ 1 
' J . "I. . 

·terras, parecem .=ter. sido os :principais fato+..e_â ·,qu.e fayoreceram 
. \ ' . ·; \ 
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o isolamenta das populações nativas ali radicadas. 
O p:r·imei:ro contacto· d.e s sas po:9ulaçÕes com represe:nta..."11.tes da civili 
~agâo 1 de que tenos noticia, ocor:n8u em 1884 com a e::-cpedição de von i 

i 
den Steinen. Daí por dia:~ta, várias expedições psnetraram. na região J 

. r 
e estabeleceram contactos intermitentes e tempo:rários co.m o índio f 
alto-xdmguano. ( von den Steinen(l387)t Herma..."'ln. Meyer (1896 e 1899)t 1 
:::Iax SchmidiJ ( 1900-1901), Vasconcelos {1942), Fawcett (.1926) Dyott f 
(1928), Pét.rullo (1931) e Buel Quain (1938).) f 
Um canal de contacto mais regular, se bem que indireto, estabeleceu- J 

t 

se a i.nda, em 1884 com a apr-cxãmaçâo dos índios Bakairi,. dos rios Novo 

,.,- 

e Parans.tinga, aos do rio Ba.rovi. Esse encontro, que mais tarde :pro- . - 
vocou o deslocamento dos Bakairi dos formadores do rio Xingu·pa.ra o 
Pa.ranati."'lga, propiciou a entrada. da objetos da ci::tilização e do ençaa 
na região. Mas somente na d~aada dos quarenta, do p~esente século, é 
que os índios estabeleceriam contacto mais estreito com não-índios. 1· 

Em 1942 ~ criado um orgão federam - a Fundação Brasil Central- tendo 
por finalidade desbravar a região central do Brasil e integrar na so-) 

r. 

ciedade nacional as populações por ali distribuídas. Para alcançar 
seu objetivo, a Fundação inicia a abertura de estradas e o estabele 
cimento de acampamentos na área. A Força Aérea Brasilei:ra, que se 
achava L~teressada na criação da uma rota aérea ligando o Rio de Ja 
n.ai:ro a .Manaus de mazn.eira .mais direta, via interior de I:iiato Grssso,. 
se ent:rosa com. a Fundação. ~ medida que fosse efetua.da a penetração 
de homens na área, deveriam ~er abertos campos de pouso para a FAB. 
A coluna de homens responsáveis por essa penetração, cognominada Ex 
pedição Roncadór-Xingut alcança em 1946 a zona dos formadores do rio 
Xingu e funda, num de_ seus tributários1 o ribeirão Jacaré, um Posto 
com o mesmo nome. Continua a penetração em direção ao norte e, f:L.~al 
mente, em 1953 concretiza-se a rota Rio-LI~us. A expediçaõ Roncador 
Xingu ·é então e:::ctinta •. E embora a Fundação mantivesse-pessoal nos 
Postos da região, sua atu~ção efeti-..ra se faz sentir somente atá Ara 
garças, no rio Araguaia. 
Os lideres da antiga expedição, os irmãos Villas Boas, permanecem nos 
Postos por eles fundados - Jaca:ré e Diawarum - e ali procuram exer 
cer um trabalho f'e cundo da proteç&o aos .:índios .• Não almeja'Il a trans 
formação do :índio em civilizado ou mesmo sua imediata i.i."'lte.5-:ração na 
sociedade brasileira; desejam. a,e:nas garantir-lhe a vida, na sua ma 
neira pr6pria de viv~-la. 
Os resultados das experiências do Serviço de Proteção aos Indios, em 
algumas dezenas de anos de atividade indige~ista, mostravam claram.en-: 
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A pri.mei:ra. etapa da tarefa a ser realizada. pelos irmãos Villas Boas 

t3 que uão bastava a instalação de Postos assistenciais para ga.Tantir { • r 
. -~ ·: v>r.,~T··,·2in,.....;,::, do _i,":"'ld' -'i- o x» e aso -'lc,, oxnan t"" da acc í ,~d~' ~ ... .;~o.· ; a r,:,Ooà .. :.;,.J.' ., ,., ..•... _ u. J._;._ .~;;.. n- C,;.,~,s u,,, ~-.. . .,c;i.). s-""' ..,. •.•. ::r..ecto. u º"'"""1':>.1 •• ~:...2 ,. 

- - - t 
:::'8. e o :.:i.va:n.ço violento els seus f::·en.tss p í.one í raa , quando não e:x:ter.m.i.rra.-~ 
V3.m. su:ná:riamente o -índio, co Locavan-eao frente a uma situação. da corrcac-J 

t 
biol6g:k.Ds e cul tu.rais para enf"re:2:i 

l 
• 
1 

1 

1 

to a cujo impacto ca.:r-ecia de recursos 
tare sobreviver.o 

er-a garantir ao alto-xinguano, de maneira efetiva, a posse da terra, 
não permitindo que o taxritôrio so;g:resse redução capaz de colocar em 

· . ./ 

perigo o funcionamento d~ sua econooia tradicional. E.não há dlivida 
de que se não fossam adotadas medidas severas a esse-respeito, da pou 
co valeria a instalação das Postos na região. Frova dieso foi dada 
puucos anos ap9s a penetraçãofi da Expedição Roncador-Xingu na ~rea 

. . 

que,apesar de; económica:mente marginal, ganhou desta.que no cenário bra- 
sileiro. Não àa:rdou que a nova. região deshravada viesse.a ser a.J.vo de 
interesses imobiliários. Sob as vistas da Pundaçãp, a terra passou 
a~:retalhada e vendida a particulares. S6mente a reação enérgica dos 
lideres a.a· extinta EJcpedição e do Serviço de Proteção aos Indios con 
seguiu sustar a comercialização das terras indígenas. Finalmente, em 
~96l~ é que se vai alcançar uma proteção mais dsfinitiva desse terri 
tório~ com a criação do Parque :Nacional do Xii1.ga.2, abrangendo uma área 
de 22.000 km.2. 
Ao falar!Il.os da agora em diante das atividades do Parque, estamos nos 
referindo, de certa forma, à soma da ação desem:;m..~ada. desde 1946 pelos 
irmãos Villas Boas. Durante esses 20 anos de permanência na região e 
les mantiveram a mesma política indigenista enriquecida,~ claro~ p~ 
la experi~ncia reunida no decurso àsse prolongado convívio com os in 
dios~ 
J Parque Nacional do Xingu tem por objetivo assegurar a sobrevivência 
dos grupos indígenas que nele habitam ou venham a habitar~ preaã~ar· 

. . 
oa recursos de flora e fauna. que constituem reservas desti.i.~adaa a es- 
tudos cientificos (1). 

-:-i.:\_ 

(l) Criado em 1961,- por D13'areto do Executivo, o Parque Nacional do Xin-: 
gu inicia suas atividades com verba destacada da Presid~ncia da Reprlbli, 
ca , Em 1963, como órgão subordina.do ao Ii:IECOR, passa a ter verba. d,antro 
desse I:Ii.i.-iistério. Atual.mente, subordina-se ao flliniat.ério do rL~terio·r ,- 
a travês da FUNAI. 
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opo::-tunidade de estudar mais detidamente.,.. ! 
O Posto situa-se à margem esquerda do rio~ Tutuari, um pouco ·amima l 
do limite meridional do Parque. Quem ali chega de a~ião logo avista 1 
vma m larga rua que liga o campo a um :páteo arborizado9 com um fron- i 
doso piquizeiro marc~,do seu centro~ Em torno do náteo acham-se a sede [ 
do Po~to, a enfermaria, o gabinete dentário, a ca~a de máquinas, as 1 

r~~i~tncias d~ empregados e de indios que trabalham no Posto , e as 11 
oxacanas , 
O problema. da preservação do bem astar fisico do índio ocupa lugar de j 
destaque nas atividades do Posto. Medidas assiGtenciais que vão desde ! 

f 

o ~ombate ~ doenças e detanção da epidemias at~ aquelas que visam o -1 

aumerrto dos recursos alimentares.,. :propiciam me·lhor higidez ao -índio· a 
evitam a depopulação. A prática que regatra.mos dos serviços dentários 
0 de enfermagem é·a de estarem sempre prontos a atender solici~amente ! 
a clientelai persuadii.~do-a a adotar o hábito da consulta e do tratam.en-l 

1 

l 
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I-1antem, na região, dois Postos com organização similar: O Posto Leo 
nardo Villas Boas que assiste aos índios Kalapalo, Kuikuro, Nah:unlá, 
- I ' • ' •. 1 ~ • • h • 1 I ·1 , + ' - r ' ~ I • ..j.. • ./ tt-n- _..,_,.,....,.:;"\.: .i.',.a1i1~u...1.y 1 waura , úLe -:i.rw.~ro 1 avra._ap.:i.. vJ. :> b.ar:ial.ura.,p Awe ~i;, mc..:.:i.~l:~ 
~:1~:i:c:p:3..:c:::IB:E:CZ~~~"{;.,r.:;~:;::; e Txicão 1 o Posto Diawaru.m que assiste aos 
:i:rum.ai, Suyá, Ca.yabi, Ju::'Ul"ia e T:rucazTamãe. 
Discutiremos aqui s6menta o Posto Leonaxdo Villas Doas que tivemos 

to .... 
Domumente o índio que precisa de assist~ncia mãdica· vem ao Posto; a 
equipe se desloca para a aldeia, em cesôs de epidemias ou quando é di- 
ficil a locom~ção dos pacientes~ Nsssas ocasiões, dependendo da gravi 
dade· daa doenças, os. ,índios são removidos para o :Posto por via aérec;1.. 
Ca;os que necessitam.da tratamento médico espec:?àl.izado são enviados pa-! 
ra. hos~itais ·regionais e mesmo nara· São Paulow O Serviço- de·U~jdades ... ~ - n 
;'3a.."1.it~is.s .Aéreas ( SUSA) visita peri6d.icam:ente ô Parque a aubme'se to- 
J.os. 'os índios e funcionã.rios a exames m~dicos. 
Cuida ainda. o, P~sto de divulgar p~incipíos higi~nicos, hoje especia.J.men, ,., 
te necessários, dada a üCO'.±:a:1: maior frequência dOs contactos com. aiVili- 
zad.os;.e de introduzir produtos agrícolas e t~cnicas de trabalho capaze~ 
de aumentar. a produção de alimento3 dos grupos e enriquecer sua dieta. 
Complementa o quadro de medidas preventiva.3, o controle da entrada de 
civiliz~~õs. na. região e de suas relações com indios. 
?Jão 9ar~ ai, entre~anto; as atividades à~ Posto& Com a.fina:Lidade de 
.:t'a'1d_"li~ri~ar o i.i."".l.dio c.om algumas :tecnicas da sociedade nacional a :pre 
pa:rá-io; dut:rossim, para :;,articipar da manubençâo do :Posto, desenvol 
veu-se um. ~istema simples de treinamento prático~ Esse apr-endã.aado se 
reaJ.i.za rlf :próprio Posto, inicial.mente de maneira pouco sistaw.i"tic~ até 
que ~:,' ·com})le::ridade do ensili..amento e::dja maior f'o:rmalidade •. Indios · de 
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quaisquer grupos podam partici:9ar desse trejJ1amento, mas são os Kaya-. 
bi~qda maior oontacto tivera~ com a sociedade brasileira~ que formam. 

' . . . . ,.. d d. .. · E ·1 :-i ,..~ • • • • •• • o Ii1a:t'..):;:> con·.:.:i..nf;;e.c:1JS · '3 C8.::1 :1.c:a.:i;os~ sm _:::;o;>., e s cavam res.1.u'Tnuo no ?0s-r;a 
doze bdios Xa.y"'abi, tres dos qua.i s com !mllb.e:r e filhos,. dois Karrr.aiura 
o· apenas um rs.presenta;:i~e da cada um dos seguintes g..."Y't.1.pos:: Su.yá., T~~u. 
eaz-ramâe , T:ruma.it Waurá, Ia'.vaJ.apiti e Mehbako,, 
São -v~ias as etapas do aprendizado para os :indígenas. A prim.ei:t·a. d.e 
las é cumprida na. coz íziha , Aí entram i.."'licialmente como ajudantes, res 
ponsá7eis pelo estoque de alimentos, at~ chegarem a cozinheiros, capa 
zes de elaborar pratos ao gosto do civilizado. Desse estágio são enca 
minhados ao setor que mais interesse lb.~s despertei trabalho de pedrei 
ro, carpintaria, manutenção da máquinas~ etc. o treinamento continua, 
aumerrcando o grau de complexidade da tarefa. A.tualm.ent-et, existe no Pos 
to rapazes .Kayabi capazes de cuidar sozL"ili.os da conservação e·manuten- 
ção da bombas d•agua, g~radores, tratores; habilitados a dirigir o tra- 

'í' tore o jipe e com conhecimento prático, bastante razoável, do Iuncio 
namentro de ssaa máquinas. Qua.11.do a Lcançam esse grau de t.reinamen:to,. pas 
sam a ser responsáveis dixetos pelas máquinas que controlam. à.medida 
que.o equipamento do Posto aumenta1 vão sendo alguns indios treina.dos 
no ·seu 'WiJiB:;µt ma.nejo~ E acreditam os dirégentes do Posto que muito bre 
ve :pode.rão contar com quadros capazes de gerir os a.seurrso a técn;j.cos doft 
?arque., 
Indios menos acu1turado.s passam por treina.11ento menor •. Gera.J.m.enta da:poi 
da fase ligada ao conhecimento da cu.li.."1.á.ria ci Vílizada são encamãnhadoa 
à. fa...--rmácia. e enf ezmaz-La , rl voltando em seguida. para suas aldeias. Es 
ses ind-igenas,. via de regra, tem pe'rmanênc La curta no Posto.,. O caráter 
de suas vinculações a essas tarefas é nítidamente transitório. Asseme 
lham-se mais a » estudantes" que, finda a etapa básica do curso 1 retor 
nam a. suas casas. Tai procedimento mostra-se coerente com o tipo de vi 
da que levam na aldeia a que exige_dos jovens :participação em.uma sé.ris 
da cerimônias e treinamt.mto nas t.écnicas do g.ru'rio. 

1 - 

O pai permite ao filho residir no Posto e "aprender' coisas civiliza.- 
das desde que isso não pertube sua formação como indio que é. O per~o 
do que vai aa·meninice até os primeiros sinais da puberdade .e o mais 
prõp~io para o trsinamento do jovem no ?osto. Nessa etapa de sua vida, 
ae parmanecer na· aldeia, participa..~ de modo ainda mui.to_ocasional das 
ati7idades dos :qwura:x homens, distribuindo seu tempo mais em folguedos 
infantis ~o que propriamente em tarefas de ad~ulto. tum período em qu.s 
já se deat];igou bastrurte da proteção materna., se1.2 contudo ter ingressadc 
na esiarar das h,.fomens; forma grupo com os companheiros da mesma ida.de E: 

a juJ.ga:r pelo que observamos junto aos KamaiUJ:11-; assumem menor respon- 
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sabilidade social do que as meninas de igual amadurecimento fi- 
sico .• 

.e::tcatu.an.do-.se um honen :'lau:r·a, casado, '.e um .r'apaa Suyã, e 

' l que era 1965 já. :rss:idia no ?osto,. os demaã s índios que lá se encon-> 
±lCZiA travam, _dentro da categoria de menos acultu...."""'a.dos, pertenciam. f 
a gru.,os cujas aldaias eram relativa..mente pr6ximas ào Posto. Eram/ 

• • i. 

e Le s s Karea.iu:til, .Mehinako e !avralapiti. t possi"1el que a menor diS-:.-i 
t~~cia entre aldeia a Posto atue como fator positivo no afastamen~i 
temporá.-io do jovem.. Tanto mais fácil a comunicação entre Posto e f 
~ldeia7 menor a g:ravidade da decisão de dei::m.r·o jovem partir. 
Se bem que iaça pS-.J..-te dos propositos do Posto familiarizar o indio 
com algumas técnicas míCit civilizàdas:t não há contudo :aehhum recru-j 
tam.en:to sistamático de pessoal. Tanto o ingresso no irreinamento 
como seu 3ba:ndono são decididos pelo indio, se adulto~ ou pe1os 
seus responsáveis, se ainda muito jovem. 
A situação de passar a residir no .Posto o.fei-"3ce ao indio possibili 
dade de expe=-.,,.im.entar um novo tipo- de vida, que, sem dúvida, tem 
mu.i~os atrativos. O uso de roupas, o acesso a instrxnentos pouco 
conhecidos, a iniciação em t.écni.ca.s estra.nilas e, principalr;lente, a 
o~ortu.nidade de-participar de uma·vida mais movinentada, parecem.. 

--- 

constituir alguns dos fator~s que leva o indio a querer·passar pel . ..,.. 
nova eX};le:r:.!3ncia. ~ no ~;,9.sto. que aviões .chegam eezaana.traerrse , t~ 

- •. ;t. 
z3ndo nessoas e mercadorias; índios da aldeias diversas passam por 
lá e com elea vem as novidades. O rádio estabelecendo contac!Ds com 
são Ps:ulot. Brasília, proporcbnando àqueles que 11i-vem a :tida pac.at,. 
da aldeia, uma riquesa de sensações novas. Residir no Posto também 
~estreitaras relações com os fun.cioná~ios responsávsis pela sua j 
direção; ~ participar, embora. da forma um tanto margi.~..a.1,· da es:fe.~ 
do poder ci'Vi.l.izado estabelecido na região-. O -indio1 mesmo aquele 1 

que trabalha. na cozãnca., é um. cumptidor das oriens emanadas da adm:i\ 
nist:ração·do :Parque, tornand.o-se, consequentemente,, um agente a se~ 
viço do Posto~ Diante doa visitantes,~ ele uma peça da ~uina que: 
garante o funcionamento da organização e, ·como taJ., com eles se ·;r~ 
laciona. Sua responsabilidade para com o Posto está acima do envol~ 
vimento emo~ional. que 9ossa sofrer ao estreitar· suas relaçõe~ com 
Visitantes. 
Dur.e:'....o.te sua ~erreanância-no Pos~o, o indio passa a dcmir.ar meihof o 
idioma pro~crues o·que i...~tensifica ~~a capacidade da comunicação coi 
os civil.izados e com os indios da outros gru~os ali residentes. Ao; 
voltar para a aldeia~ torna-se ele um veicula de tran3l'!lissão dó ~ua· 
de :::iovo aprendeu. Mais que os ou-tros, saõerá ele apreciar o sal7 o 

' ma.carrão, o a...-roz; conhecerá. ~elhor o modo de vida do civilizado~ E t 
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quando visi tan·~es chegam à aldeia. :á e'Le seu guia e au;dliar na.- } 
.- i tura.1 ••. ~uase que somen-1:ia nessas ocasioes :faz ele uso d.o que a3>~:n..-1_ 

d~j:i;:..,._ .Den:;;:;:·o daa conJ.içÕee de V-ida tradicional'>' pouco do que t.rm1.s-~ 
ni -te como no·t1idad~1 ·tem condã.ç ô as de ue:rsis-'c;ir. E.xcatuando-se as i - . 
raediuas :r;:p:xki~;6ra hig.iBnicas que 31§.lt.!:·ai:i: aprendeu a valo::-izar ~ 
as damais práticas não podem ser exercitadas, dada a aus~ncia de il 

cqu í.pameno ou de .motivações cultu..."""ais. · · 
O t:!'eino no Posto é mais fec1.mdo junto aos indios mais acultu....-a- i 
dos, destacando-se entre.eles os Kayabi.Esses tendem a residir no Í 

. 1 
Posto com suas familias e s.e entregam. com. maãoz- interesse às 1 
tarefas que realizam. Distante da vida que levavam :am suas aldeiari 

. vinculam-se ao ~ào civilizado de forma mais decisiva. De acordo f 
com os projetos do Peique, são·eles que futuramente formarão o qu~ 
dro tê~ico do Eosto, to.raan.do-se casa vez mais dispensável a pra~ 

. . . ! 
aença, de civilizados nesse se·i;or~ 
füas, ~-.ntir a. so'bravivtncia dos. índios não ~ apenas zelar :por 
sua saúde física •. Da mesma ~o;rru.a. que· o alto-:d.ngr1P.no foi atingido . . 
pelas doenças t~smitici?J.s ~alo civilizado, ta.mbem o foi por ins-- 

. . ' . ' 

trumentos de metal,. , Ar-.illB.s de f'ogo 1 machados, enxadae , etc., a.dqui· 

-ll- 

ridos pela troca, saque, ou. aínda1_ ganhos como ;presenta do civili-j 
zado;· f~..ara.m-se d~nt~o do:con.texto cultural nativo a hoje fazem 
narte de seu instrumental de· trabàlho. Em 1970 todos os bens artez 
.J. • • 

naã.a ka.maiu....""á· e.ram produzidos- com o ·aúzilio a..~igos c.i,r..i..li.zados..- 
Estabelecido esse no;o tipo .de neca~sidades. que não.podam. ser sa 
·tisfeitas :,elos :próprios r.;3'C'til ..• SOS t~cnic·o-~ ··:d,o iildio,. cabe ao Posto 
a tarefa da repo:r" regularmantà ,. em· t~d·os ós,,g.rullos , o equi:pamen- . . . ~ ...••. 

-to de metal de que :aecessi tara •. Ao lado dos obj.Btos de metal essen- 
ciais à p:rodução· ind:.!g~na, outros ''àrtig~s: ta~b~m. ~lcan.çaram as· po-. 

· pu2açÕes alto-xin:guan::i,s e são ·.:hoje._ fornecia.a.~. p_el~ Posto:. miçange.sj 
· de porcelar:-3", linhas ds nylon. :9e~ pesca" ... ~zd·-~.~-~ corantes qu.imi- l 
coa paza o ·tingimento ·do :fio -~e algodão~ _1'~.?na:a<~~ barbeaz-, etc. ! 

. ' ...•.. ~ . -.. ' 
Em 1965, tivemos opori:iunidade de ter em. ma~s· uma. 3:-ist.~ com a1-guns i 
:pedidos fei-tos por midiós h ~dmini~t:raçio\.dO ~~stb.:; D·~-~:~ehinako; j 

' ~ ' . :facão, enzada , macnado , cavadeira, f6iee,. ·mart~l.o, .. linàa ·fina par 
• , ' l • I• .-., 

pesca, a.nxol,. chnmbo , p~·1yo1'>S.,. espole~a., .ti~s~, calça, macar:c~o, 
g,.is.rda.-~.b.uva, :pilha, Lâmpada. de: Lan+ezna , . .f6sforo·., l~ da algo 
dão ve:rmelhat tesou.i.--a')'.- lâmi..."'la, de barbear-, faquiu'oá~ púa, enxô , a.çu.~ 
car,. bolsa pequena , ·nos. Kuikuro;. facão,. ~cha4o·,-: enxada , :foice, f.6~ 
:foro, roupa vermelha, p~nte·, esp~lho, -~.~l.,. l~-ia.s,'.tesoura, camã-, 

,. ,,..,.. -~ • • ,V, • • ' • • • • • '. ' 

aa , caãção , caldeL"""ao e Ill'lh"1.içao41/' . .· \ ·., · .,:"'-., 
• • • 1 { • ' '\ 

Ee alguns desses .itens depende~ sobreviv~~cia do ;a~ªo-~inoottan.o. 
. ~ . : . ' \ . 

Não há mais como déi.."tar da usaz · o facão, ;~ enxada~., o ·-ma.e~~º de :f e~ 
\ y •• 

ro; sua. ~f'ici~ncia :foi comprovruia\:p~üo _a:ufuep:t'O da produt:ividade 
! 

.. 

_____ _J 
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ge:1:"2.da e :pela conaequerrse dimi.i.""luição do esforço gasto na realização ., 
dos t:rabalhos da produção. ~o mesmo tempo que isso sucedeu, as tecni- i 

& 
' \- ' • s • contax~o cultu~al alto-x.inguano de ma.aeira irreversível~ [ 

OujJo:ros itans1 embora não ligados diretamente.à sobrevi~ncia dos in- j 
âios, são também importantes para a aquisição de prestigio junto aos f 

gr..ipos nativos: :roupas vermelhas'" bolsas, etc. Aos poucos- -:ião os in- j 
dias se ;L~teressando mais e mais por artigos dos civilizados~ cria..""ldo f 
~ecessidades que com o passar do tempo requerem satisfação regular~ Fe; 
dir um gua-rdá-chuva .e hoje uma solicitação erlra:va'bo-a.nte; a.ma:nhã pode-« ' 
rã vir a ser uma necessidade imperiosa. O Posto procura atender às so 
li~itações dos !ndios pela ordem de seu importância na vida do grupo. 

,_.. Os pedidos podem ser feitos individualmente por qualc;.uer pessoa; na . 
prática, entretanto, aquelas com .maior facilidade de·relacionamento a t 
comunicação tomam a iniciativa, to!'!l.arido-se porta-voz à.as necessidades- 

do s eo Bpocas passada;::1 por es.ses bdios 1 p·?J:7!".iS.,.""'.1.acem apenas na mem6ria 
dos indi7iduos mais ·7elbos e como Uu""l.8. longi..i.~~ua recordação'da forma 
elo t:ra.balho dos n ,3n:tiigor:f1 oi> O me'tal substi t,~1.iu a pedz-a e se firmou no 

.,..----, 
/ 

de seus companheiros. 
Há alguns anos a:hrâs o Postó distribuía tais artigos independatemente 
da solici tagão, mas a :prdtica paz-ece ter provocado uma eiroulação mui. 
to rá~ida desses bens e poucos cuidados na sua conservação. Diante dis 
ao , os dirigentes do Parque decidiram faze~ a distribuição mediante pe, 
didos. Os interassados aproximam-se do adoinistrador ou da seu reprs 
sentante, até que seja notada sua presença. Após as saudações, fazem 
QS pedidos, as reivindicações. são registradas as solicitações·que não 
podem ser atendidas da pronto. Quando a pretensão é impraticável, o 
administrador conduz o assunto de forma aque o pretendenta se satisfa 
ça de ounra. maneãz-a , diferecendo-The substituto., Nesaae ocasiões, o l 
principio usado~ o da manter uma atitude solicita, branda, procur.a.n:a.or 
contan.tar a.a:xpectativa. 1 

Em 1inhas gerais, duas preocupações básicas orientam as a.tiVidades do ! ,. 
Posto. A curto prazo, :procura gara.'1'].ti:- 33: a sobreviv'ência. das popula 
ções in.di.ga.."las mediante a adoção de medidas médico-preyentivas e eu...~ 
·t;ivas~ nesse sentido interf'eI·e , de for.ma planejada, inclusive na es 
fera nativa de p::-odução de ali.mantos, -visando o enriquecimento da die--1 
ta. ·çradiciona1. E exerce ainda contz-ola sobre os contactos entre. índios 
0 civilizados.tendo em mira impedir a entrada de doenças contagiosas 
~1.as aldeias, mormente aquelas transraissivais através das relações se 
Xt1ais. J5. longo prazo, empenna-sae em preparm- o indio para que se man 
tenha autpônomo como povo~ quando1 num futuro não determina.do:, entrar 
em contacto ma~s direto com a sociedade nacional. Inovações são, ~ara. 
esse fim, introduzidas lentamente ao .mmsmo ~empo em que se procura. 
~reser,ar a coesão social de cada um dos grupos nativos- 
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Dantrro dessa linha de z:iensamento ., o Posto estim:t1.la a realização \, 
'1 

das :.9:rinoipais eerimánias na-tivas e prestigia os líderes da"s aldeias: 
r o co . .:1.:porla.m·anto dos i,'ldiod., O·.:! 

di:riger:.tas do Parque;1' ao mesmo ten.:310 em que encazaínnam suas e.·J;ivi- ~ 
:.i d .:i· "' ., • +· " . ' ..i.., 1 .,, ....•• . . uac e s em 'Ái:f-3çao ao.s ODJl3,,;).Vos prev10..1Jen-G9 es •. aoa ea1úO?.:Z-, es;;a.o 1;2,m";: 

. ' ~ : bem conscie:.!·;;as do. :;;H~.rigo que 1..111.1.a •. mudança pzrovocaâa pode aca:=z·ata-.:-j , 
! 

a desox\s,:?.;nização e a perda da _identidade cultura).. do s grupos.. ! · 
A real~zação dessas tareias exige por par-te dos dirigentes do Par 
que um. oont:oole grande de to~s as situações que envolvam não só 
a. int:.::-odução de novos a--wt~sna área,. mas também. as relações entre 
civilizados e indiós,,. O sucesso dssse tipo novo da empree:ddim.e:n.to 
resida na identi~icação e intervenção :rápida de todo processo que 
possa vir a desan~adea.r mudai.~ças desorga.nizatórias nas aldeias. 
Quanto menores as ~tarferências, na vida do indio, que escapem ao 
controle do Postot maiores serão as garantias da obtenção µos rasul,J 
tados objeti7ados4 
I.Ias os :funcionários do Parque não são os únicos civilizados iia ~rea 
Dentro dos limite~ do Parque Naci!m.a.l do Xingu. loca1iza-se a Baàe 
Aérea da Força Aérea Brasileira ( F.AB) •. 

:Posto da mm 
~ - O campo de pouso ároi fundando. em 1946, pela. Fund.a.çao Brasil Central. ,i 

passando, em 19541 a ser um destacamento da BAB, cuja função era a 
de sa:ri.rir da ~onto de apoio-rádio à rota de aviões de lj~has dom.~s 
ticas e internacio:nais.Discipg'i7'lamente t vincula-se à Diretoria de. 
Rotas A~.reas e à 4a .•. Zona.·Aêrea de são Paulo. 
O pessoal militar da Base, em m~dia 8 pessoas, é~ recrutado d~ 
retamente pela F.!B em são :Paulo; o pessoal civil, :por volta da· 15,. 
~ :"ecru:tado principa.1.m.enta nas zonas vizin::.1.ast e responde por ser- 

. a "'* ii · · a - t - ~f!iços e :roça1 ~T~-;r: ~"'l:;rn:z::sa pRs1ra cone zuçao e conserva- 
cão de ~ instalacõas •.. .. .• 
Os cozrbacüoe Bntre índios e o pessoa). da FA.B são geral.mente furtivo~ 
Informações dos indios sobre esses encontros tem sempre o caráter 
da denrlnicia. Com o intuito de ressaltar- seu próp±io co.l!lportamento 
porrato.ou o de seus companheiros, o índio rela.ta a ida da outros 
à Base. De ·todo o modo, entretanto, esses contactos tem pouca zegu-«: 
laridadet pois de acoxdo com o que pudemos depreender das ·in.forma- ·1 
ções~ cco:r.Tem à merct de circunstâncias eventuais~ Os civilizados· 
não estiaula.m as visitas dos índiós à Base por vários 

: 

motivos. O- : 
1 

isola~ento da região e as dificuldades de comu'l'.lbação com os centrosi1 

de abastecimento exigem um controla aten~o do :'1ivel de estoque de 
1 

· 1 
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ali:.le..11.tos; a presença do :índio no acampaoen'to significa um dis:pên- { 
..t- - l dio a:ctra. de comida.. ~o~·outro lado, pouoos sel""n.gos pode o ~dio { 

ures-i;a? cue nÉo possam ser exDcu.trtdc~1 'P~la mão· da obra, civi::?.. ..•. :;Jô- t 
•• •• .t - . t 
merrse o cnccn . .-1;:ro cora 2. r::rulhe::" -hdi~ é cne o:f-areca. atrativos ao. í - ~ 
~ívilizacto, mas essas relações aão!~assíveis de punição, e enf~- } 
ti.ca:mente re:p:rovadas •. Se ocorrem, realizam-se de~ :forma :f'ortui-\ 

- l ·?;a, irreguls:::- • · · · · i 
Pa~ o índio·~ a Base ~ maã.s um local onda j_Jode- realizaT trocas., Um l 
n:rn.ercado" longe do controle dos :funcionários dos Parque, onde é j 
poss!i:el-. obter não só bens que não sio :regular.mente disi;:riuidos pe- i 
1o Pa:rqu e-, mas mesmo aquele: expressamente p11oi bidos: Munição,. ar- l 
mas de :fogo, por ex.amplo, aao artigos que o Parque nao libera-_ ee m l 
:facilidade resta.nab, por-tan+o , ro :!ndio recorrer à Base da PAB. Da li 
mesma fo~a, beb~das alcoólicas~ expressamente proibidas ro:xx:olw 
indio; podem ser obtidas junto ao pessoal civi.1. - · 
A~s funcion~os do Parque e, em partic-llar, aos. do ·~Osto Leonardo 1 
Villas .:soas, ·reata impedir esses encontros, somente atuando junto · 
ao !ndio, uma_vez qne não pod~m controlar o comportamen~o do.pes 
soal ligad~ à '.Base. Indiretamente, co:mo ~ &bvio, p11ocurm1 obter ib 
comando maior vigilância sobre as relações de seus subor.d:tnados com 
os índios, mas nã~ conseguem impedir êssea intercâmbios. 
Visit:a.~teg e nesr.nisad~rew· 

.,...._ 

Resta ainda ao PostoJ controlar um outro tipo àe relação indio/civi 
lizado. São as relações entre visi~antes,f pesquisadores e o in~~o. 
Essas s·ão peÍ-ieitamente controladas. O civilizado que chega à area 
(l'.}m o oonsent~me~to·de seus dirigentes~ colocado a par das normas 

que devem orientar seu comportamento em relação ao índio. E os pró 
prios indios, quando recebem a visita de pesquisadores em áuas :siki•x 
ald~ias1 são alertados sobre como devem manter sua conduta. Nessa 
àituação da.contacto, as proibições são as mésmas: não ter ralações 
sexuais com civilizados e não permitir o acesso.a bebidas aleo6li- 

cas. 
De f~ velada, o Posto tamb~m o:m.trola o tipo de objetos que visi 
tantss e pesquisadores pretendem distribuir aos índios~ Muitas ve 
zes esses oiVilizados são os in~:rodutores de artigos que gera.~ no 
vas necessidades na vida nativa. Como suas visitas ao Parque são ir 

regulares e de curta duração, cabe ao Posto seguir coEo distribuidor 

d~s~es novos bens~ Ao civilizado,que visita oParque poucas vezes du 
rnntP. sua vida,~ facil presentear o :!ndio com rádio a pilhat redes 
coloridas, mosquiteiros, etc. Pa.ra o Parque, um aumento na lista de 
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solicitações do índio, principaJ.mente quando se trata)tÍ de artigos não J. 

ligados à~ produção, é U!Ila sobre.~rga in~til. À medida que cresco f 
a necessidade da obj-atos ci?il:izado5 :i aumerrba proporcion~lY.Jenta l?.. :rs-r-1-~ 

ponss,bilidade do Parqu~ no 4.;oca.nte es» eeu suprimento •• E.."'1-tret:E?.nto t e~- f, 
' mo os vis±t2.ni;ea .~ pasquisaaores :pre.cisa~ ·assegur.ar, em sua cur+a p-a:r-t 

:rr:anênci~; u.:n bom rel.aciona:mento,._ a t8~dên~ig_ ma-is geral ~ ~ de presen·-r 
tear gua.as e inrorms.nte-s com arJi,;1gos g_ua Já, tenham· seu valor de troca t 
de:finido no contexto nativo. Es,sa :pr~tica garante a ho:moganeidade do 
tipos de bens introduzidos -na área. 
Em: linhas gerais, são esses os principais problemas que o ~arque tem 
de en:fren.ta.r, no seu intuito de controlar e.s :relações do indio com o 
trun.do dos civilizados. 
Hoje j~ é possivel avaliar a viabilidade àos·princípios defendidos pe 
los ir::nãos Villas :Boas. 
1~ Gar::m.tía da ~asse da terra 

A luta inc~ssante dos ·dirigentes do Parque pela préservação da inte 
gridade do território indígena teve sucesso at~ bem pouco t.a:mpo. En 
tretanto, nos primeiros meses de 1971t o território _.indígena foi col?"-· 
tado por uma rodovia, a BR 080~ Apesar dos inúmeros protestos da im 
pr~maa, de associações'de antropólogos, n~cionais e· internacionais, o 
fato· se concretizou... ,. 
Pa:!"a não caracterizar de maneira. mi.d to clara a· invasão da terras ind::f.- . . . 

genas , fo!:"am alterados os limites do 'Parque, _'desapro})ria:nrlo-se pa:rce - 
la de seu terr~t6rio ao n~rte" de :modo que é.~~ não seja contado pela_! 
estr~da n ( o Estado- de Sao Paulo,. 13/7 /1971~,:~ .. e .eompenaando ~ supres.sl 
cora terras ao sul-. }./ .. 
2. :Bem estar :físico do índio _\>·· 
Com referência l sob~vivência física dos :!nd.~;o:s, as pi:3mide:s de id:-j 
de apr2sen~adas.no Quad.To I revelam as not,v~ia alteraçoes da situaçaoi 
de vida da população Kamaiurá em 1949 em comp~ração com sua situação 

•• :.- + •• 

atual.. (1) .\. 
O quadro · de E. Galvão exibe uma oompos_ição popuâ.acâonaâ caracterizada 

•• 1 

:por· pequena porcentagem de pesso~s com menos de 14 anca deVido aos ai- : 
tos índices de mortalidade infantil e juvenil~ re:fletinão a fase fi- . . 

na'l, de um longo e doloroso p roueaao . de depopulação. 
:no quadz-o que reune dados colhidos em 1971 observa-se o crescimento 

(l·) Deix2lllos de dar dados refer~ntes aos demais grv.pos,.dada a falta 
de uniformidade dos crit~rios :k1l utilizados pelos diversos pesquisa 
dores que trataram do assunto. 



populacional e a natural ampliaç?..o de faixas et~ria.s mais jovana da 
população. Oonclue-ae que a adoção de medidas sanitâ:rias·par:mitiu o 

---~r 
j 

1 

1 
t 
t 
i 

J.. Pres>3!'.:Vª9ão cul.tu~ l 
O exercício da pol:!tj.ca protecionista representa intervenção delibe- 1 
r-ada na. esfera de Vida nativa. Ainda que seus pi prop6si tos sejam os t 

- ó l da preservar a cultura, sua atuaçao ª. se concretiza pelo âisciplina- 
rnento das relações entre as comunãdadee assis·tidas e entre estas e 
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i:nra.nti1~ 

os agentes da sociedade nacional. Medidas que y±saru assegurar quer o 
bem estar fisico do :!ndio, quer o relacionamento·pacífico entre aldei 
acarretam necessáriamente alterações culturais, ~or ve~es imprevisí 
veis. 
ne1ata."nos a seguir· o processo de mudança que ati:lgiu os Kamaiurc:!, g:ru 
po que acompanhamos desde 1965. 
Os kamaiurá, como os demais alto-xinguanos1 não escaparam. a esse prG 
cesso e, se bem que mantendo vivas muitas de suas tradiçies, sofre 
ram as·consequencias do contacto com a sociedade nacional. 
ResUJDindo, podemos âizer qae: a que4a da !)rodução artesanal ind:!ge 
na, émbora moderada.,. é apreciável em alguns setores; instrument::>s de 
pedra• como por exemplo o maehado , de há mui to desa:parecera:m. · A intr~-· 
dução do anzol~ linha de nylon, armas de fogo,. etc.·~ :responsável pe 
la redução do equipa.mento tradicional de caça e peaea a um "t,"alor- gia 
se qua simbólico •• lo caso do a~co de :rrndeira preta. Embm,a ele não: 
possa ser dispensado enquanto distintivo do gru.po, tem e~etivamente 
pouco uso nas tarefas de produção e quase nebhum nas de proteção. 
As trocas entre aJ.deias, que em: algum momento.· da vida de cada gr..1po 
tri~a1 deve ter-se constituido em_ imperativo ~conômicot são hoje mais·\ 
uma oportunidade :formalizada para que dois gmpos se- aVistem,. o i!i:ter--\ 
cambio i.i.~digena própriame~te dito parece ser -~tualmente mais um ato de! 
iniciativa individual do que uma atividade organizado do gru.J)o, como i' 

um todo. 
O Pos~o Leonardo Villas Boas assiuniu pa~el central na distribuição de 
i:nstrumentos de prod1..1ção e a ele o !ndio recorre quanto tem necessida- ; 
de de m.J.gmn objeto. Não h~ porque ~azer planos com a al.deia ou que o 
lider do grupo opine sobre a solicitação a se~ feita. 
A rM:H1iua--que as :relações econômicas entre indio e P,:,sto são estreitadas: 
-isto e - à medida que o !ndio passa a depender :mais do fornecimento de· 
artigos civilizaãos, diminui a importância ec~nômica das relações entre 
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os diversos grupos alto-xi..~guanoa. A ma~or parte do equipamento de 
r,1':0duç.io "nd:!gena foi, des.sa f'oma, substituida por um ins·t;:ru.'llentru. 
que ~asi~gur-a niaior rendL"llênto do trabalho a maior dependência. da 

Outras ·~s:faras da. -;Jid:a. indig~:n.a ·ta.nib*.m f'oz-am af'~tadas pelo convívio 
regular com os . ci vi.lizad.os. Ci ta:re.:mos as si tna.çÕes mais evidentes 
que revelam a penetração de lamentos culturais novos no universo Xa 
~aiurá. Algi:lns valores e asp~ctos do sistarea de eXplicação do nn:.u.~do 
e do homem se.modi~icara:m. ou·foram aripliados para neles ficar conti- 
do o ncivilizado". 
nas versões atuais do mito da criação, o homew civilizado aparece 
como ob:ra do haroi civiliz~dor Mavutsinjn; os objetos civilizados se 
alternain nesses mitos como distintivos dos caraib ( termo genérico 
que designa ciVilizado ). Or~ é a carabina o elemento di~erenciador, 
o:ra é o .gravador de som. O avião chegon a ser- identificado com anaca 
~! _. pez-sonagem da' é1mca :m!tiea: kalnaiurá. 

;---,. O paj~ tem hoje os poderes de m~õico reduzidos diante da existencia 
1os pro~issionais do Posto. No entanto, a ele.se recorre em primeira 
ins~ância; antes da reclamado o auxílio do Posto. A familiaridade 
dos indios, com os rem~dios do civilizado, e a_·con:fiança na- eficácia 
tlos. seus resultados em determinados casos, obscurece sobremaneira o · 
pape1 -e3pecializqdo do pajé. 
A ~esta do kua~ e o jogo do jawari já foram realizados em homenagem 
à memória de Leonardo·Villas Boas, ~alecido há alm;ms anos~ Na pri 
meira das cerim6nias, ao lado do ritl.lal tradidional executado :pelos 
i:.r1digena.s, o '.Pos-to se- i.p.cu~.ibiu de :rea.liza.r uma das pári;es ••pro:fanasn· 
da festa: uma damons~ração de fogos de aritificio~ Na festa do jawar.;t - 
tamo~m ~ealizada em homenagem ao mesmo Leonar~o, esperava-se a prese!!_ 

r>, ça de vários -gru-pos a1to-xinguanos. Em lugar da con~onto de .dois 
gru:pos, plai""l.ejava-ae o encontro de to.dos .•. Não sabemos se essa modifi 
cação foi sugerida pelo Posto ou se partiu dos índios, oom o intuito 
êe engrandecer a ho~ensgem. Isso mostra unia dupla infração nos padrões 
usueã.s s. a realização de festas em memória de um civilizado e a· reunião 
de mais de dois grupos na competição do jogo do ~awari. O Posto~ ao 
concordar com essa modalidade de encontro, ae coloca no papel de agen-: 
te uodificador da.tradição tribal. 
Cünviria aqui acrescentar que mesmo que o Posto não concordasse com 
as festas em nada ficaria diminuída sua intervenç~o. 
Final.mente, ao lado dos valores indígenas, coexistem valores divulga 
dos pelo Posto. Sem se chocar com suas preferências ét--jicas tr~dicio 
n8is os :índios ~antem, paralelamente, outro quadro de valores. 



.•. 

r>. 

·13 .•... _._ - 
l 
f . i 

1 
·civo como em relação às preferências d.o Tosto,,, "Dependendo r1o cor1ta:r- ( 
to cm c ue r;:e encont:t"'S. o índio, si tuaçõe~'~ como ·-• i:r n Basa da F l\Tin "n.r.;ar ~ . ~ r 
r81::i~Õa:.:; secua:l.3 com ci7ilizad0s1•,.. nd::Ú3en:tender-se ~ com ín1ios de ! 

••. ro.,t ~ •°'!l .,. .•. f ou cr-oc gn-.:pos, ate •. , aao ''certasº ou nao .• .l~ :t.n'Geressruite notar i1ue es-t 
sa üualid:ade de valo·~es nio causa nec~rnsári~ente ccnflito·s. Os dois f 

i 

1 

! 

e o ºcerto'' são rr.anipulados tanto no contexto pura.mtntre na- 

quadros são ~aralelos e~ portanto, não exclusivos. Importante é não 
co~i"-undir os planos de referência, a~uele para uso próprio e esse pa- 

ru assegurar o bo~ relacionamento ~om o Posto. Todavia, isso parece 

indicar um gradativo processo de ajus"t:amento e I:::'..:tdança cultural •. 

O knmaiu=á vincula-se ao Posto através de moa .dGpendência unilateral~ 
tle car~ter econômico. Como único aoaaor rGgttl.ar de oens, princi~aL~en 
te de instrumentos de trabalho, o Pos-to ohtém dos Índios a subordina- 1 

l 
ção âa ~ue necesBita rar~ concretizar sua política de proteção. O-po- 1 

üer,. atribuído ao Posto inclusiva pelos :t~dioa e cujo exercício sa~1s 1 
õirigentes assu.Ttem, se evide~cia tanto em pr~ibigÕe2 expressas de ti-· 
pos de comportamento indígena que de-vem ser evita.dos 9 a·té aconselha- .. · 
Dentos paternais. Encabeçando a lista, est~ a proibição de relações 

sexuais entre. indio e civilizado; não podP. o índio deixar o territó 

rio do P~rque; a vi~ita da ~lheres índias à Easa da FAB, embora não 

chegue a ser proibida express0mente, é fortemffilte desaconselhada. Jm. 
tenda o Parque ~ue·a presença de civilizados, bcralmente trabalhadores 

rurais ligados à ~ase, é uma constante .1meaça r,otencial à sanidade fí 
sica da mulher e à sua integridaõe rr.oral. Aconselha-se o ín~io a. não 

furtar, a conservar a pista de pouso de abião ca 8ideia, enfill, a ob 
s~rvar uma s~rie de pequenas regras relati vaa ao se1~ relacion&mento 
com civilizac1os e outros :!ndios. ~ um cédigo não escrito, a que eles 

se sub.metem -e se eventua.bnen:te o transgrid_em o f'a·ze:m de r.:ouo :furtivo~ · [ 
1 
! 

A integ ... ~ção ile estruturas menores em est:ru:turas mais 8.J!!tllas ps r-ece ~- 
. 1 

ner uma das caracter!sticas do r.iundo moderno. Essa captura por parte 1 

das estruturas mais amplas implica em mudanças de foco de poder, isto·+ 

lt na perca de autonomia daquelas que são absorvidas. Como decorrêneiaJ 
as In.ld~~~as na es~era cultural tendem a ser praticmnente inevitáveis. ' 

i 
O caso acs kamaiu:M1 não escapou no envolVirnento d~ sociedade brasilei- 

sem contestar diretamente o poder do Parque. 

r-a •. A ec onomf,a do grupot para se marrbe r-, t.ornou-se de-pendente do :for 
necimento ele bens realizado por uma ag~ncia externa.~ E o poder, outro-: 
ra distribuído entre os lideres nativos, centraliz;íou-se~ deslocando 
se per~ f'ora dos li:miter do grupo. 
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J};r7e-ne isso ao :futo d a as relações de produção 
à f'oniaçâo econômico-social kamaiu:rá terem sido 

g:rn:po 2ti:ngido. 
~ue servem de base 
preservadas t ainda 

P.pP.sar ile i;oc1as essas conaenuene Lae , talvez não previstas -rela . 
11olítica do Parciue, po:le-se- cons sat.ar- <iue êsse processo de nmdan-, 

•••• ' ·-~ • .i:, ••.. d . + .. o 9a nao ·i;B,1e" ~.1;c o r:~m~n-r,:,-, CJ. e1 ·,~os ea L.'1 v-eg:ra ·:;i von, mesmo aecn-. 
-tace cr;-~ ns - 1m1d.,:mçns estruturais.,. arlvi!l.das do deslocamento do f'oco 

. cp: .. ~ a e3t:rutura oconêmãca como um todo só p_ossa ~e manter a-través 
doa v!culos de s'ubordina.ção à sociedade nacional. 

f. 
t 
1 

1 
1 

Esse noseo relato ficaria inco:n:rpl~t.o se não incluíssi.mos o que pen 
sa e.-·- indio dessa situação. 
Fm :r·esquisa que esta.mos eonc Ludride t ti-vemos oportunidade de obter 
através de hist6rias. de vida relatos bas!ka11.te completos sobre o 

r=, 

projeto de vida ôos índios kamaiur~. 
Nos rel~tos é poss!vel distinguir 3 marcoz de sua híst6ria: o tempo 

r>. ~Ítj_eo, ocasião em que se deu. a ci!iação do Homem.; o tempÓ doe av6s~ 
n0 qual o índio não tivera ainda contacto com o civilizado e o tempo 
presente. qu~ vai desde os encontros entre índio e civilizado até a 
énooa atual. Entretanto, o tempo presente guarda a essencia da vida 
tribal~ tal coroo foi definida no t-e:m:po :mítico •. 
Seb~~do o k,,.'m'aiurá, índio nasce~ casa-se~ trabalha para al1mentar os t 

- r 
seus t para c'l.judar seu sogro em sinal de respeito. Durra.ba ma+a , plan- 
ta., pesca, çaça, cria bena , Dança , cnnta, luta. r;;orre •. 
Esse ordem instaurada pelo herci civilizador r.'íavutsinin de:fin-e os 
rvtt~os de sua história. O modo de vida contemporâneo 4 Bntendido como 
se fosse um exercício de n:oõelos prévia.mente criados. As novas expe 
riênei~s soeiaio são vistas co:mo secundárias quando com;,aradas com 
a. pr;servação das instituições tradicionais~ s:ím.bolo de- sua humani 
dat1e. Como o essenc:i.:;J,l persiste, e o novo ~ remetido ao passado que 
tudo esclarece, é como ae o te:moo estivesse abolido.· ; 

~ 1 

Vive-se hoje como aemr,re se viveu~ apesar do metal âx ter substituid~! 
a pedra, o osso e o pau. !ndio con~inua a viver como índio. Sem essa j 
vice. indio des<-1.:pa~ce, aoaba como povo. ! 
A soc:i.edade o:re.sileira ~ tida como extraordinú.riamente rica •. As g:ran-( 
ucs c~d~des visitadas r,or algvns~ a ri;ueza de objetos levados à ar~a! 

I 

1:or visitantes, tudo comprova a. opulência do civilizado. Seria bom,. i - . 
~:rrteo1 f'a~";er trOC"as o om o civiliza.do •. Chegar a:té às cidades e lá o:fe-l 

• 1 

r-ace r produtos ind:!genas 1 arco, flechas, CE"-:stas t colaras 1 e tc , · 

E cp ... iarrt o 20 Pa.r::::_ua , convém qve -pe:r1nruieç:a onde está. 1!: urr agente. y.,ro 
te"cc•r que fornece remédios e c1_ddados médicos. Já amansou t;.U!.to índio: 

r 
1 i 
1 
1 

.. ~~ 
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e roderâ proteger os kamaiurá dos maus 'civilizados~ Civiliza- 
t":o::; como esse3 que agora ~vadem terra :L"'là.Ígene.., 

/:"!! "I -, - ,... d - ..•. ..i ,_ i . 1 ~ t corno se m1r>reenct(~ ~ por :.mq:..t aoz-ça a po i.i. "G.i.ca pz-osee onao't.a os al' o- 
:·:i:.'J.Q,l..lm:.os~e entre e].e3 os kr-r.rnaiurâ. 1 c:-cperinent.-!m ::aituaqão de vida de 
í.ndio de ·r.esB:i..,..vq,. Livres do impacto direto com frentes ôa sociedade 
':>:::'2.sil2ira f:Jofrem 3 entretanto., tipos do restrições que- daaconhec Lam 
em outras éJJOC8,Se Conhecem da rBalidade apenaa o r1.~e lhes é permiti 
do co~ecere. 

:f!or out ro Lado , eetão e·sses índios t~:mporá:t1inmente livres das engre 
nagens da es·trut-ura de classe que jn digeriu centenas da grupos tzi_- 
bais. Livres da civilizaçã~ que o sub-desenvolvimento lhes orerece •. 
Fodem algunas pessoas sugerir que a segregação resideneial, a inca- 
pncidade jurídica e a dependência econo~ice.e poJi.iica dessas_indios 
os coloque tle ~ato nUXI circuito ce relações ão tipo colonial. Fo:!'!ra1- 
r.·ent.A, E:U di::.ia que nu .. Oonvem , entretanto, ·;ne se considere q_ue o 
'..Farq_ue 1'1:;i.ciona.1 do Xingu procura :L-rrrpetlir e envolvimento direto do 
a1 to-xin.6--u.a....~o na economia de mez-cado e, maã s ainda, não explora o 
trabalho nativo (1) •.. 

• "4 - --1-,,,_ ..••.• +e r:ua_, .•. 0 isso 3 0 fato do Parque exerc.i-tar seu poder . Ta.o 1!i'Toô.r \,=.u. v ~t ·'+"' , 
- - 4-i $ 

~~P.ª ..• 0 .••• 0 "' ..... tuito de zelar pel:a nanut2nça.o dos grupos na't vo 1 na d.r~r.. e .... ~ 
, --:->e"'ºr .• 7'!'.!~~o de sua sociedade igual.i.t:.irla •. t um poder cp1e se exer=- :pe.i..o. J)- .;:J~ V"-''•'i'--• • - 

:n .•. i- n px_is+ênc;a daoueles Gue se encontram n~ posiçao de -ce pa~·a g::?.rw 1> ••• ••••• ~ ••• - • ~ - 

dord.n!l.dos. ... . _ - ..:i ê- · 
_!\te. rrua.,co isso :pode eer :mantido nao (1e:pende dP-- cons1.dere.ç oes aca.u J,.,1.- 

cc.s. 
~ certo que o Perq_ue :Nacicn.al de Xingu -permanece como cc.rpo estranho 
no seio de Ft.JD.cação Naciona1 do Indio. Sua extinção, algumas vezes 
rrot;la,nada, n~o pode ainda se concretizar., A· :possibilid~.de de reper-- 

{l) Convern que se le~bre que os F.statn.tos da Fundação Naciona1 do In-. 
dio, aprovados pelo Decreto 62.196, de 3J ne jnneiro de 1968~ acentua 
no artigo 4º que" constituem patrimônio da Fundação ••••.• V- o d:!zimo . 
d2. renda. líquida anua'L do patrimônio indígena". No artigo 17 oiz-se qu~ 
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f, .,.,.,.,_.A- tual ' + 1 . az com que a l! L;oi • .1. a v , nerrce ... o ere. su9t- 
pressÕ~s que est~o facilmente ao seu. a.1- 

,.... . i; . 1 t· curs~.:to an e.rnac1one,_ nega 1 va 
·presença,. nôo s em exercer-lhe 

n~is rendas do ,patrirr8nio inõ:fgena. serão adreirrnt~~aas -pela Fundação, 
tenuo em vista os seguintes objetivos: ewancipnção econôm~ia das tribo~ 
ac~·escimo do pat.rirrônio rentável e custeio <los serviços _ãe assi3tência: 
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ao !~dia. ( grifo nossot 
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1 O sucesso. desse ti:po de experiência não ~eve nos iludir. __ Ai..'lc1a que 
( os irmãos Vi1las Boas dediquem o tempo ne---vida ~ue lhes'r~sta rara 
) · prosse~~ em sua ~ca.nsá:vel batalhe. de defes~ de :blg~s. a.l_~~-- gru . : 
1 pos t:riba:ts, à rnedJ.da que se amplie. a.s f'Jn.mteiras econ_o~Q.-~ do pais , 
\ à' I!;edida que se desnnvolva a economãa monet~rla· na regí3o_, 4 b§-!?tan~; 

provável que se·j~ i::mn; i ufx:x.hux inevit~vel o e·st;._bl!lecd:Ii'ento de 1 

rela.ções de classe corno Única f'ormã dettintegrç1..çéfo fl desses índios na 
socieàaae nacional, de acordo com a razão e a l-0gica. ~o-F.~tado • 
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