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DA BORDUNA AO PA~_FL: OS GUERREIROS INDÍGENAS E A PROTEÇÃO AO 
PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

Geraldo Mosimann da Silva e Simone Ferreira de Athayde 

Em 31 de outubro passado, lideranças Kaiabi surpreenderam oito pescadores no rio 
Arraias, na porção noroeste do Parque Indígena do Xingu-MT. Os índios perderam a 
paciência e prenderam os intrusos, levando-os ao Posto Indígena Diauarum. Foi o 
começo da guerra dos pescadores, que trouxe conquistas políticas, sociais e étnicas. 

1; 

O episódio intensificou o sentimento de identidade dos cerca de mil índios Kaiabi, Yudja e 

Suya, que vivem ao norte do PIX. Este processo de revitalização étnica está ligado ao 

fortalecimento da Associação Terra Indígena Xirigu - ATiX, como instância representativa 

dos povos xinguanos para a interlocução com os não-índios. Criada em 1995, a A TlX 
conta com um conselho· político formado por' membros de 12 etnias dentre as 14 

existentes no PIX. Isto significou a presença maciça, no Diauarum, de guerreiros dos 
povos do norte, além de 'lideranças de etniaaque vivem ao sul, ligadas ao chamado 

Complexo Cultural do Alto Xingu. 

Nas conversas diárias que guiaram às negociações com a FUNAI, os índios debateram 
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exaustivamente a gestão territorial do Parque. Foi um exercício da força guerreira e do 

orgulho étnico, pontuado por cantos e danças, onde pinturas corporais, vestimentas, 
adornos, cocares e bordunas constituíam o traje diário. Aliás, normalmente relegadas à 
passividade política, as mulheres surpreenderam, com manifestações veementes em 
defesa dos limites do Parque. Aproveitando a oportunidade, reivindicaram das lideranças 

masculinas a garantia de espaço nas discussões que são de interesse de seus povos. 

No quarto dia após o encontro com os pescadores, as lideranças liberaram os dois 

menores do grupo, mas continuaram exigindo a presença do presidente da FUNAI e 
representantes do IBAMA, Polícia Federal, Ministério Público, CIFA/FEMA, Prefeituras 

Municipais do entorno e a imprensa nacional, para apresentar suas reivindicações. No 
· sábado, dia sete, um radiograma comunicou oficialmente que a presidência da FUNAI 

concordava com a reunião. Assim, em uma festa poli-étnica memorável, no domingo o 
restante do grupo foi entregue à FUNAl; para serem retirados do Parque. 

Nos dias 13 e 14 ocorreu a reunião com as autoridades, que contou também com 

representantes do Prodeagro e do ISA. A partir da entrega de um documento contendo 

reivindicações relacionadas com a estrutura e funcionamento do sistema de vigilância do 



PIX, a reunião culminou com a assinatura de um Termo de Compromisso pelas 

instituições representadas, que comprometeram-se a buscar formas para viabilizar aporte 

de recursos e serviços necessários para pôr em prática o que foi acordado. Merece 

destaque a histórica decisão da FUNAI de assinar convênio com a ATIX (efetivado em 

18.11) para repassar R$ 40.000,00 anuais para a estruturação de Postos Indígenas de 

Vigilância, contratação de pessoal e para os trabalhos de reaviventação de limites. 
MORAL ALTA 

O outro lado dos resultados foi o efeito moral desencadeado internamente no PIX. Os 
índios, embora ainda ressabiados com promessas não cumpridas, sentem-se um pouco 
mais donos de seu destino e felizes. 

O tratamento dispensado aos pescadores e autoridades, no Diauarum, foi exemplar para 

todos nós, acostumados a assistir embates políticos aos socos e pontapés, no 

parlamento. Contudo, o maior aprendizado deste conflito certamente foi a percepção e 

atitudes coerentes com a mudança no paradigma das relações dos índios com os não 

índios. 

Antigamente, os Kaiabi manifestavam na cerimônia do Yawosi o ritual central de sua 
identidade como povo guerreiro, quando suas vitórias eram celebradas em festas com o 

troféu da cabeça de seus inimigos. Apesar da angústia pela não realização de suas· 
tradições, hoje a guerra é outra, afirmaram. O verdadeiro guerreiro não é mais aquele que 

leva cabeça para dançar na aldeia, mas sim aquele que passa a entender o mundo dos 

brancos. Ainda de borduna na mão, o vencedor é quem sabe lidar com o papel. 

A tenacidade dos índios e a postura das instituições apontarão quais serão as batalhas a 

serem travadas e o que, entre festas e lutas, saltará dos papéis assinados para a 

realidade cotidiana dos primeiros habitantes destas matas e rios. 

Parque é assediado por invasores 

O Parque do Xingu foi criado oficialmente em 1961, em um ambiente transicional entre o 
cerrado e a floresta amazônica. Na época da demarcação, as cabeceiras dos rios 
formadores da bacia do Xingu foram excluídas dos limites, o que gerou uma preocupação 
crescente por parte de índios e ambientalistas. O Parque, com cerca de 2,8 milhões de 
hectares, é uma ilha verde em meio ao arco do desmatamento no Estado do Mato 
Grosso, devido ao modelo predatório e impactante de ocupação regional por madeireiras, 
pecuaristas e núcleos urbanos. 
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Há vários anos o PIX vem sofrendo invasões por pescadores, caçadores e fortes 
pressões para a retirada de madeira e outros produtos, inclusive fitoterápicos. Contudo, 

as atividades de fiscalização e vigilância dos limites· da área sempre foram tratadas com 

descaso pelas autoridades. Ainda assim, foram instalados dez postos de vigilância, com 

trabalho indígena voluntário em seis deles e funcionamento precário em todos. Nos 

últimos anos, vem sendo desenvolvidas ações de fiscalização e vigilância. Contudo, a 

partir das frentes regionais de ocupação, são" constantes as tentativas de sedução dos 
índios para liberar a entrada de estranhos e o usufruto do que o PIX tem a oferecer. 
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