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INTRODU ÇÃO

O Estado de Mato Grosso é habit ado por muito s povos indígenas, desde tempos imemoriais. Ourante
milêni os,
esses povo s desenvolveram formas própria s de viver e traba lhar na terra, de organização soc ial, criando c ultura s pl enamente adaptadas ao meio ambiente, com e qui líbrio e sabedor ia. Eles, com s uas culturas e língua s própria s e com a sabedoria que po ssuem sobre a natureza, são uma profunda ri queza humana, histórica, socia l e cultural, não apenas para
Mato Grosso, ma s para toda a humanidade.
Indiscutivelmente, esses povo s que sobre viv eram e
resistem até hoj e às agressões de no ssa sociedade , possuem o
legítimo dir eito de continuar sua existência hi s tórica como
s ociedade s e cul turas, na s terras que são a base de s ua in t egridade, como qualquer povo ou nação sobre a t e rra.
Lamentavelmente, porém, a história da colonização
e oc upação deste Estado tem sido marcada pela violênci a , pela escravização , pela discriminação, quando não, pelo exter mínio de mu itos povos indígenas. Esta hi stória registra inúmeros casos de c hacinas contra povos c ujo crime era tão somente ocupar s ua s própria s terras, cobiçadas gananciosame nt e
pelos i nv asores que chegavam carregados de orgulhoso
et no centri s mo.
~ conhec ido de todos o c hamado "Massacre do
Para lelo 11" ocorrido em 1963, quando uma aldeia inteira de ín dios Cinta-Larga foi metralhada a mando de seringalistas , na
região do rio Aripuan ã .
Outro fato meno s divulgado, ma s de igual
viol êne ia, ocorreu às margens do rio Arinos, onde um grupo de de zessete índios Tapayuna foi encontra do mo rto, por haver in~
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gerido arsênico misturado ao açúcar, também a mando de tais
"civilizados".
Felizmente, a despeito de todas as violências
a
que foram submetidos, muitos povos indígenas conseguiram sobreviver e resistem até nossos dias, contrariando os profetas da "Morte 1ndia" e abrindo uma brecha silenciosa no coração da Civilização Ocidental.
Alguns, fugindo do avanço das frentes de expansão,
embrenharam-se em regiões de difícil acesso, onde se mantêm
isolados. Outros, como estratégia de sobrevivência, adaptam-se à nova situação de coexistência com a nossa sociedade.
Eles estão aí, reais e contemporâneos,
montando
novas alt e rnativas de luta e resistência; organizando-se em
assoc iações como a U, N.I. - União das Nações Indígenas, reunindo- s e em assembléias regionais e nacionais, reivindicando
s eus dire ito s , mantendo intercâmbios c om povos de outros Estado s e de paí s es ameri canos , ou conqui s tando espaço s
nos
meio s de comunicação, ou na políti c a partidária.
O futuro do s povo s indígena s é de re s pon s abilidade
de toda a Sociedade Nacional, que não pode mais avançar ignorando a existência e os legítimos direito s dessas
etnia s
que também compõem e engrande cem a naç ão bra s ileira.
t necessário, portanto, estabele cer outras relações com
elas,
baseadas no conhecimento e respeito à sua diversidade cultural, às suas formas de organização sócio-econômicase à
sua
dignidade como povos livres, deixando para o passado a opress ão e o colonialismo que marcam at é hoje essas relações.
Sem dúvida, a futura Constituição Brasileira
repre se nta a oportunidade~ a Nação t e rá para res gatar parte
da dí vida hi s tórica para com as etnias indígenas, efetivando
muda nças s ignificativas em s uas relações com elas, c onferin do - lhes , além da garantia das terra s que habitam e ao
seu
pleno usufruto, de que trata o Artigo 198, o direito à orga- 4 -

....

nização social e cultural próprios.
Este documento que apresentamos ao povo, aos
senhores políticos dos diversos partidos e ao governo do Estado de Mato Grosso, tem por objetivo informar sobre as condições de sobrevivência das diversas nações indígenas do Estado. Ele não pretende ser um estudo plenamente acabado e completo, mas busca ser exato e informativo, apresentando dados
históricos, estatísticos e informações sobre saúde,educação,
línguas, culturas e sobre a situação jurídica de suas terras.
Portanto, este documento se propõe a ser um ponto
de partida para a reflexão e análise das questões fundamentais da realidade e situação dos índios em Mato Grosso, neste momento histórico importante para toda a nação brasileira.
Temos a convicção e a esperança de que nossa contribuição encontrará interesse e receptividade junto a todos
aqueles que almejam uma sociedade democrática, livre de preconceitos e onde haja harmonia entre todos os que vivem em
Mato Grosso hoje .

•

'
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AS TERRAS INDÍGENAS

Os índios possuem um direito natural e
histórico
sobre suas terras, portanto, um direito legítimo e
inquestionável e independente de nossas leis e de nossa Con s tituição. No entanto, incluir os direitos indígena s no corpo das
nossas leis, não é apenas necessário, nem tampouco um "favor" aos índio s , mas o reconhecimento formal e jurídic o dos
limites de nossos direitos, além do que, isto s eria um s intoma de nosso amadurecimento enquanto Nação e Soc iedade ve r dadeiramente Democrática e Pluriétnic a.
Não basta reconhecer este s direitos e
formali zá'
-los em leis, artigos e parágrafos. t neces sário acimade tudo que toda a nossa sociedade se conscientize de que a colonizaç ão, o desenvolvimento e o aproveitamento da s
riquezas
na t ur a i s de s t e Estado, não podem mais ser prati c ados à s cu s tas do esmagamento das diversas nações indígenas quenele vivem, e em prejuízo para o meio-ambiente.
A hi s tória da colonização de Mato Grosso, em e s pec ial a partir da década de 60, quando do incremento do modelo de s envolvimentista e capitalista, tem significadopara ess a s nações, o cêrco, a deportação, massacres , a
di z imação
por epidemia s , além de diversos prejuízos de ordem cultural
e social. O governo passou a cons iderá-las como entrav e
ao
modelo econômico implantado e por este motivo expropria s uas
t erra s entregando-as às empresas de colonizaç ão e latifundiários, transfere grupos indígenas como se foss em rebanhos s em
o menor respeito por suas tradições culturais e
transforma
seus territórios em áreas de mineração, cortando-as com estradas para facilitar os empreendimentos de grupos nacionais
e multinacionais. A terra tornou-se mercadoria, as matas
e
cerrados são destruídos, os animais dizimad os e as águas po- 7 -

luídas, formando um quadro desolado de destruição e morte em
nome de um "progresso econômico" que beneficia uma minoria de
grupos privilegiados.
Muitos alegam que os índios têm terra demais, que
não a exploram e que não produzem, e que os índios são preguiçosos e indolente s . Dizem isto por ignorar os valores culturais dos índios, suas formas de trabalho e produção, tentando com isto justificar a injusta estrutura fundiária
do
país e a expoliação das terras indígenas.
Essas terras habitadas pelos povos indígenas desde
tempos imemoriais foram preservadas em seu equilíbrio natural, através de incontáveis gerações, constituindo- se
hoje
em dia em Patrimônio Ecológico da Humanidade.
Dentro da concepção cósmica do índio, a terra é o
es paço geográfico e histórico para seu povo, com sua cobertura vegetal característica, suas espécie s medicinai s , suas
fontes de matérias-primas, seus frutos, raíze s , sua
fauna,
s eus pássaros e peixe s , suas cabeceiras, córregos e rios, e
com seus lugares sagrados, moradas de e s píritos e divindades
culturais.
t o espaço físico no qual, durant e milênio s , estes
povos ensaiaram seus movimento s , seus gestos , suas
expressões culturais e seu ritmo de vida, aprendendo a
servir-se
da natureza com inteligência e sabedoria, acumulandodela uma
profunda e inigualável ciência.
"( ... )Como podes comprar o céu, o calor da terra?
Tal idéia nos é estranha. Nós não somos donos
da
pureza do ar ou do resplendor das águas. Como podes comprá-la de nós?"
"( ... ) Toda essa terra é sagrada para meu povo.
Cada folha reluzente, as praias arenosas, cada véu
de neblina nas florestas escuras, cada clareira e
todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradi- 8 -

ções e na consciência do meu povo."
•( ••. )Sabemos que o homem branco não
compreende
nosso •odo de viver. Para ele um torrão de terra é
igual ao outro porque ele é um estranho que vem de
noite e rouba da terra aquilo que necessita.A terra não é sua irmã, mas sua inimiga, e depois
de
sugá-la, ele vai e•bora ( ... )•.
O cacique Seatle, do povo Duwamish, expressou muito bem a cos•ovisão que tem sobre a terra, respondendo
ao
presider.te Franklin, dos Estados Unidos, em 1855, a uma proposta de co•pra de suas terras.
A continuidade histórica das inúmeras nações indígenas em Mato Grosso, que lutam e se organizam para sobreviver, face ao avanço de nossa sociedade, está condicionada à
garantia das terras onde possam viver em paz, dentro dos seus
padrões culturais, com suas formas próprias de trabalho
e
organização social. Para tanto, é necessário que o povo, as
autoridades e o empresariado em Mato Grosso se conscientizem
que o desenvolvimento deste Estado, de importantes
proporções territoriais e econômicas, deve ser dirigido para o benefício de todos, respeitando-se as terras indígenas e a riqueza do •elo-ambiente, vital para todos nós.

1
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SOBRE MATO GROSSO E POLÍTICA INDIGENISTA

•

Há milhares de anos sociedades indígenas
ocupam
territórios que hoje se configuram como sendo partes do ter ritório do Estado de Mato Grosso. Em apenas três séculos da
no ssa ocupação, somos responsáv e i s pelo extermínio de inúmera s nações, pela destruição completa de sociedades, baseada s
em sistemas igualitários e auto-suficientes.
Não é por acaso que os índios perd em as suas terras., como não é por acaso que o mesmo aconteça com pequeno s
produtores, posseiros ou não. Mato Grosso é conseqõência de
um processo hi s tórico de expropriação de territórios e
exploração de se us habitantes tradiciona is. t a história
da
expansão da s fronteiras do capital e da inc orpo ração
compulsória, da sua população, num sistema baseado numa profunda desigualdade.
Que papel foi reservado aos índio s no processo hi~
tórico de Mato Grosso? Qual a importância dessa pergunta para compreendermos o que se passa com os índios hoje?

MATO GROSSO: O iNDIO NA NOSSA HISTÓRIA

'

e.

Desde o século XVIII, ao longo da ocupação
deste
devem
território, os índios são vistos como obstáculos que
ser dominados, quando não exterminados. Caçados como bichos,
,
eliminados das · mais variadas e cruéis maneiras, são o
proaqui lo
prio espelho da nossa incapacidade de conviver com
diferentes,
que é diferente de nós. Seres iguai s a nós ma s
e que assim querem continuar sendo.
No entanto, nunca nos faltou herói a
"desbravar
sertões, a pacificar índios", em nome de uma suposta
supe~
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rioridade da nossa gente.
Dos nossos heróis, os bandeirantes são dos
mais
requisitados, por serem o símbolo das primeiras penetrações
da nossa "civilização" na região. Homens "do
seu tempo",
principalmente do nosso, pela eficácia da imagem permanente
recuperadas a cada nova estratégia de usurpação de territórios, indígenas ou não.
Desses bandeirantes, Antônio Pires de Campos inaugurou em Mato Grosso o movimento de caça ao índio,
quando
Pascoal Moreira Cabral descobriu ouro nas imediações do rio
Coxipó-Mirim. Capturados por Pires de Campos, os
(Bororo)
Coxiponé habitavam uma aldeia onde hoje está situado o bairro de São Gonçalo, na capital.
Na nossa sociedade mercantil do século XVIII,
a
escravização do índio teve um caráter bastante particular,
em relação à escravização africana, na medida em que se constituía numa mão-de-obra farta e barata (1). Uma vez capturados, a condição dos índios passava a ser a de
mercadoria,
favorecendo a acumulação do capital no interior da colônia,
e justificando toda uma legislação aparentemente contraditória. Assim, "a bandeira representou, antes de mais nada, uma
empresa mercantil; dela adveio o alargamento da
fronteira
geopolítica colonial, pelo rompimento de Tordezilhas e, principalmente, o dilatamento da fronteira econômica
colonial,
uma vez que os produtos comercializáveis, índio e ouro, não
s e encontravam na faixa litorânea, e sim no sertão." (Madureira, 1982:30).
•
Guiar monções, descobrir o ouro, navegar os rios,
c ultivar a terra, eram algumas das atividades destinadas aos

1 - "Seu preço equivalia cerca de um quinto do preço
de um escravo africano". (Madureira, 1982:31).
- 12 -

médio

•

índios escravizados, além da sua utilização forçada nas guerr
ras contra grupos indígenas inimigos, "hostis" à invasão de
seus territórios e à captura de sua gente. Essa classificação dos índios entre "mansos" e "bravos", presente na nossa
colonização, em nada nos dignifica. Pelo contrário,
acabou
por cristalizar-se numa política oficial profundame nte anti-indígena, sem qualquer outro objetivo que não seja a
completa "domesticação" desse povo. Por conta disso, e a título
de exemplo, os Kayapó meridionais e os Payaguá foram completamente exterminados, depois de séculos de resistência. Ho je, os Payaguá são apenas um nome, aliás, nome do Palácio do
governo de Mato Grosso.
O século XIX não reservou destino melhor ao s
dias dessa região. Na segunda metade do século XVIII, a decadência da mineração já forçava a economia da região a prolongar relações comerciais deterioradas, a partir da
cr i se
irremediável da produção aurífera. Sendo uma economia
mercantil , baseada no monoextrativismo e na monocultura,
na
provínciade Mato Grosso a exploração do trabalho livre
coexistiu com a utilização decrescente do trabalho
escravo
(Aleixo, 1980).
Surgia então, no cenário de Mato Grosso, a figura
do "homem livre", do trabalhador "livre".
Ainda muito pouco se pode acrescentar em termo s de
reflexão sobre índios desaldeados e assalariados em núcleos
urbanos de Mato Grosso no século XIX. Estimativas de Al eixo
(1980:64) dão conta de que, em 1872, existiam 1655 índios na
capita l da província, voltados para o mercado de trabalho .
Uma população que a autora supõe ter sido levada ao trabalho
assalariado, não pela necessidade de subsistência, ma s pelo
acesso a bens manufaturados, vestimentas e alimentos, vendi dos a preço de mercado.
A primeira lei indigenista básica do império bus•
\
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cando reproduzir e metodizar a legislação dispersa sobre os
índios, foi o decreto 426, também conhecido co•o "Regulamento das Missões". Dentre os seus objetivos, o de regularizar
a utilização da mão-de-obra indígena para o serviço de particulares e a demarcação de terras que, a partir daquela data, seriam-lhes "concedidas". Expropriados por decreto, foram
submetidos à "assistência" de "setores particulares,
como
empresas de colonização e grandes proprietários de
terras"
(Moreira Neto, 1971:73). A "Lei de Terras", documento básico
da legislação agrária do império, elaborada cinco anos
depois de "Regulamento das Missões", destinava-se a "modernizar" o Brasil a través da colonização efetiva de áreas consideradas "incultas", "selvagens", inaugurando a exigência de
que as terras fossem compradas, demarcadas, tituladas.
Não é difícil imaginar as conseqOências dessas leis
para os índios. Um mês depois de aprovada a "Lei de Terras",
o Ministério do Império divulgou a decisão de:
"incorporar aos próprios nacionais as terras
dos
índios que já não viviam aldeados, mas sim dispersos e confundidos na massa da população civilizada ... " (Moreira Neto, 1971:373-4)
EM MATO GROSSO:
"A presidência da província tinha grande preocupação em garantir o suprimento de mão-de-obra indígena para a economia mercantil. Desde 1853 regulamentou os contratos de locação de serviços de "Ínn
.
d 1os mansos ...
... Isso porque ela (a mão-de-obra indígena)
representava uma parcela considerável da
população
da província, sendo capaz de suprir o mercado
de
trabalho, e aceitando um salário mais baixo."
- 14 -

•

(Aleixo, 1980:68).
O objetivo da política indigenista não era
outro
que o de transformar os índios em "elementos úteis" à política económica. Quando situadas ao longo das rotas de comércio, as aldeias indígenas eram utilizadas como
verdadeiros
•
pontos de apoio, onde os comerciantes trocavam as suas merc adorias - instrumentos agrícola s , armas, panos - por produtos agrícolas - como o milho, a mandioca, a batata - e utens ílio s , como a s imprescindívei s redes de dormir.
Esse s ín dios eram considerado s como uma c ategoria de índio s independentes ", no s entido de que, embora ainda não aldeados, estavam di s posto s a estabelecer relações de troca, o que
era
fundamental àquela economia mercantil. Entre eles, os Bakair i, os Par e si, os Guaraio s (hoj e extintos) e os Apiaká. Ape nas a título de exemp o, o relatório da Diretoria Geral dos
!ndios de Mato Grosso, de 1848, contém informações revelado r a s ac erca do papel dos Apiaká do rio Juruena nas rotas co me r ciai s par a o norte. O diretor Joaquim Alves Ferreira
se
re f e r e a ess e s índios como ooo "um abundante manancial
de
pro s peridade futura". Vejamos suas informações:
"Supõe-se subir a 2.700 o número dos Apiacáz. Habitão as margens do rio Juruena efrequentão também
a s do Arinos. Cultivão a terra com as mesmas fer ramentas de que usamos e su s tentão-se do produ c t o
de sua lavoura, e bem assim da caça e da pesca . . .
Estes índios nunca nos hostilizão, e pelo contr ário de há muito manlfestão desejos de estreitarem
as suas relações conosco procurando as nossas po voações e nossos viajantes. Prestão de bom
grado
aos nossos serviços para trabalhos de lavoura
e
para a navegação fluvial. As nossas expedições-que
- 15 -

p

voltão do Pará achão socorrqs nas suas
Aldeias,
pois os Apiacáz produzem além do que precizão para
seo consumo, e tem para vender farinha de mandioca, pichi de milho torrado, caráz, batafas,
aipins, feijão, melancias, aboboras, aves e mel. Negocião também com os fructos expontaneos da terra
e com os productos de sua indústria como sejão redes de tralha de fio d'algodão e tocum e enfeites
de penas; procurão obter em troca ferramentas de
quinquilheria,
lavoura, panno d'algodão, facas,
enfe i tes, adornos de missanga ... "
Nos aldeamentos situados ao sul da província, hoj e
o Estado de Mato Grosso do Sul, dentre outros, os Guaná cultivavam o milho, a mandioca, o arroz, feijão, cana, batatas,
hortali ças , além da criação de gado, fiação e tecelagem.
Além da s ua função estratégica de defesa da fronteira com o
Paraguai, esses aldeamentos governados temporariamente
por
diretores e missionários capuchinhos, eram importantes
no
sentido de disciplinar a exploração dos índios e "limpar" o
território, liberando a sua ocupação. Encontramos aí o sentido dosaldeamentos oficiais ao longo da nossa história.
Aos índios considerados "bravos", em
constantes
guerras de defesa do seu território, a demonstração de força
das armas, as expedições de extermínio. Defensores da
sua
terra, que a política indigenista se encarregou de transformar em "cruéis agressores". Dentre eles, os Bororo-Coroado,
os Kayabi, os Umutina, os Kozarini, os Nambikwara, nos caminhos do comércio para o sul e para o norte da província.
Enfim, nas palavras do presidente João José Pedros a:

'' •

• •

Suprima-se a distância,
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~atequise-se

o selva-

•

ge• •enos bravio, e afugente-se o mais indomável,
se tanto for preciso, e a colonização espontânea,
única, profícua, virá com seus braços e
capitai s
transfor~ar essa terra ainda d e desterro
num ~den
do Brasil ... • (Pedrosa apud. Moreira Neto, 1971:176}
Sempre
Eis o mito da fronteira. ~den e desterro.
atual, cotidiano. A "fronteira" e sua gente, a ser vencida,
dominada, à espera dos seus bandeirantes . Um mito que legi tima a desigualdade pela destruição da diferença.
A república veio se alimentar des sa me sma e velha fonte.

- 17 -

A REPÚBLICA~ OS ÍNDIO~! P.ROTEÇÃQ E AUTORITARISMO

A Guerra do Paraguai (1865- 70) e o mercado internacional da borracha serviram de inspiração à política republicana de "conquista da fronteira". Concebidos como "espaços vazios", os territórios indfaenas foram destinados
ao
papel de escoadouro para os movimentos migratórios do
norde~L~ no começo do século.
Na nossa história, os movimentos migratórios acontecem como uma conseqQência da expropriação do pequeno produtor rural e da liberação de um excedente de mão-de-obra na
sua região de nriaem. Esta é a condição estrutural dos conflitos entre índios e posseiros em situações de ocupação da
"fronteira", destinada a absorver um excedente
demográfico
que não pode ser contido dentro da fronteira econômica. (1)
Em outras palavras, a frente de exoansão está integrada na
formação capitalista, uaa vez que a repressão da força
de
trabalho, aliada à expropriação de território são as condi-

Amazônia
1 - "A primeira grande onda de nordestinos para a
na década de 1870 coincidiu com uma grande seca e uma queda
de preços para o alQodão nordestino devido ao término
da
Guerra Civil norte-americana. O Exodo foi visto pelas autoridades como u• modo de evitar o perigo potencial representado pelos refugiados que se concentrava• nas cidades
cosestiaativas,
teiras. Em meio século, de acordo ~o• alguaas
cerca de. quinhentos mil nordestinos fora• para a região a•azônica, que experiaentou u• grande oeríodo de auge e~onô~i
co. Ao lado do sofri•ento hu•ano e da aiséria
acarretados
por essa exploração, grandes fortunas se fizeram •..
(Guilherme Velho. 1979:118)
h
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•

...

ções através das quais ocorre a expansão da economia de mercado.
Mais uma vez, não é difícil imaginar as conseqOênc ias dessa política para os índios. Invadido s ,
explorados,
vítimas das epidemias de varíola e febre amarela, que assolaram o país no começo do século, aldeias inteiras desaparec eram nos territórios ao longo dos seringais.
Foi nesse contexto que se deu a implanta ção
da s
Linha s Te legráficas de Mato Grosso ao Amazonas , uma estratégia militar des tinada a resguardar a front eira externa, fixar. a ocupação e tutelar soc iedade s indígenas.
Inspirada no pe nsamento po si tivista da época (1),
a experiência da Comissão Rondon favo receu a consolidação de
uma política indigenista sob domínio militar, como representação do Estado, disposta a "salvar", a "proteger" os
índio s , entendidos não como povos a se autodeterminar, mas como seres "inferiores", "primitivos", numa suposta escala de
evolução da humanidade. ~ o pensamento evolucionista tornado
''legal", "científico".
'
Aos índios, "mansos" ou "bravos", foi destinado o

1 - "0 positivismo invadiu a Escola Militar do Rio, onde a
doutrina era difundida entre os jovens cadetes pelo Oficial-professor Benjamin Constant (Botelho de Magalhães).
"··· parecia também atraente àqueles membros da elite
que
desejavam o progresso econômico sem mobilização social. Julgando a massa da população "despreparada" para participaçã o
plena na sociedade ... Achavam o aspecto autoritário do positivismo um modelo de modernização, que explicava e jus ti f icava a continuada concentração do poder nas mãos da elite".
(Skidmore,
:29)
- 19 -

papel de origem da nossa nariionalidade~ em estado "pri~iti
vo" de civilização, onde o fim era a sua incorporação
na
condição de "trabalhadores nacionais".
Em 1910 foi criado o "Serviço de Proteção ao tndio
e (Localizaç ão) de Trabalhadores Nacionais", conhecido como
S.P.I., des tinado a servir no papel de mediador no processo
de tran s ição do índio "hostil" ao trabalhador nacional, para
con s truir o "c idadão necessário" e não o índio "desmoralizado". ( Lima, 1980:59).
Rondon, ele mesmo um "descendente de índio":
"
r etomou o id eal band e i rante , que o Brasil mu ito cedo abandonara ... " (Coutinho , 1968 :17)
.,

A hi s tória se repete, agora no soldado, como simbolo da conqui s t a da Pátria.
Quanto às linhas telegráficas , em menos deduas década s entraram em rápida decadência, suplantada s pela radiotelegrafia. Muitos índios que a elas se dedicaram
perderam
as sua s t e rras , seja porque foram invadidas, seja porque, na
condição de trabalhadores, não lhes restou outra alternativa
do que a migração para as cidades, havendo, ainda hoje, família s sobreviventes. Em território Paresi, até mesmo as sede s das estaçõe s telegráficas encontram-se invadidas, como é
o caso de "Ponte de Pedra", nas margens do rio Sucuruína,lugar mítico de origem desses índios, e "Pareeis", ao norte de
Diamantino.
Podemos afirmar que não existe hoje, em Mato Grospor
so, sequer uma área indígena que tenha sido demarcada
Rondon e que não se encontre invadida.
Extinto na década de 60, o S.P.I. entrou para
a
história do indigenismo brasileiro como símbolo de corrupção
e genocídio. Em pouco mais de meio século, desde a sua cria- 20 -

..

ção, a população indígena do país caiu de cerca de 1 milhão
para menos de 200 mil, tendo desaparecido mais de 80 nações
indígenas. Apenas em regiões de atividades extrativistas,~
tre elas a borracha,59 nações desapareceram,
exterminadas
não só através de armas convencionais. Pesquisando arquivos
ministeriais, Patrick Braun, adido médico do
Departamento
Francês dos Territórios de Ultramar, denunciou, em 1969, uma
verdadeira guerra de germes contra os índios do Brasil. Segundo Shelton H. Davis (1978:34), os arquivos indicavam ...
"··· a introdução deliberada de varíola,
gripe,
tuberculose e sarampo entre tribos da região
de
Mato Grosso, entre 1957 e 1963. Além disso, os arquivos do Ministério do Interior sugeriam ter havido a introdução consciente de tuberculose entre
as tribos do norte da Bacia Amazônica, entre 1964
os
e 1965. Braui afirmou ter visto provas de que
organismos infecciosos foram deliberadamente levados aos territórios indígenas por latifundiários e
especuladores ... Sem imunidade contra essas doen,
ças introduzidas, de acordo com Braun, um
numero
incontável de índios morreu rapidamente".
Criado para "proteger", para defender, o S.P.I-foi
antes de tudo, cúmplice das atrocidades. Ainda em Shelton H.
Davis (1978:34), segundo Norman Lewis, jornalista britânico:
mais de 100 indigenistas ... se haviam aliados
a latifundiários e especuladores para roubar e matar sistematica•ente os índios º
Dos 700 empregados do S.P.I., 134 eram acusados de
crimes, 200 haviam sido demitidos e 38 fraudulentamente contratados ... " (Davis, 1978:33)
• • •
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Apesar do S.P.I., profundamente co~pro•etido
com
as estratégias de extermínio e usurpação, é •e•orávela criação, em 1961, por iniciativas de sertanistas e antropólogos,
depois de 10 longos anos de luta, do pri•eiro Parque Indígena do Brasil: o Parque Nacional do Xingu, destinado a
ser
uma res erva ecológica na parte setentrional de Mato Grosso,
e habitat seguro de tribos indígenas. Inconfor•ado co• a sua
criação, o governo de Mato Grosso, na sua política
oficial
de expropriação de territórios tribais, vendeu, siste•aticament e , grandes extensões do Parque para particulares, assoc iando-se a e s tes posteriormente, em ações jurídicas
contra a União. Sem dúvida, agravados pela corrupção e
pe l a
inc ompetência do órgão tutor, aí reside a origem de todos os
conflitos entre índios e fazendeiro s no Parque Nacional
do
Xingu, até os dias atuais.
~ certo que toda essa experiência hi s tórica se reflet e , hoje, na firme za incansável dos índios em lutar, de finitivament e , pelo que restou das suas terras, do seu território. Mesmo porque a FUNAI criada em 1967, não lhes
reservou destino melhor.
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POLÍTICA IN DIGEN IST A OFI CIAL E
~

OCUPAÇAO EM MATO GROSSO - 1970- 1986

•

"Poi s mataram o índio, que matou grileiro que
tou posseiro .
Disse um castanheiro para um seringueira, que
estrangeiro tomou seu lugar ( ... )" (1)

maum

INTRODUÇÃO

Para entender como a FUNAI se comporta perante as
populações indígenas que pretende tutelar, é
interessante
pensar que ela nasce no contexto institucional do regime milita r instaurado em 1964. Historicamente a política indigeni s ta oficial sempre navegou ao sabor dos interesses da popressões
líti c a econômica nacional e sempre se traduziu em
integracionistas às populações tribais.
O modelo econômico militar fundamentou-se basicamente na concentração de renda e na contenção de salários, e
na abertura ao capital estrangeiro. O novo modelo
agro-exportador, com monoculturas extensivas e mecanizadas, obriga
os pequenos produtores a abandonarem suas propriedades, que
s ão engolidas por latifúndios ou grandes empresas
agro-pecuárias. O êxodo rural foi um dos principais processos
soc iais que ocorreram durante os vinte anos de ditadura militar. Esse processo foi particularmente brutal no sul e
sudeste do país, onde as terras adquiriram enorme valor.
Após o golpe militar, ressurge uma velha temática

1 - Da música "Saga da Amazônia", de Vital Farias;
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expansã o
nacional: a da ocupação da Amazónia e sobretudo a
das fronteiras capitalistas.Novos "va zios" devem se r ocupados , uma mass a de trabalhadore s expul sos de s uas terras devem se r atr a íd os para as regiões de fr onte iras . {1)
O Proj e to RADAM {Radar da Am azôn ia), mapei a o so l o
vári os
e s ub -so l o amazônico e aponta para a e xi s tência de
mine rai s , ta is c omo o ouro, a cas s ite rita, outro s . A Amaz ônia se r e ve l a uma região rica, em se u s ol o de vido à s ua co bertura veget a l, em seu sub- s olo e por seus miner a i s , à despeito da baix a fertilidade da terra.
t f at o sabido que, paralelame nte aos proj e t os ofi c iai s de co l onização da Amazônia ( 2 ), ve rdade ir as imens idões
de terras s ão e ntregues às grandes multinac ionai s e a grandes grupo s empr esariais bras ileiros .
A Amaz ônia passa a ser definitivamente
ocupada,
de va s t ada , a rrasada, s em que haja a menor preocupação
com
seu fr ágil e quilíbrio ecológico ou com as populações indígenas aí e xi s t entes .
Propagandas ufanistas divulgam o "milagre econômico", a eliminação da subversão de esquerda e o
"grande"
cre s cimento que experimenta a nação. Uma pesada censura impedia que os brasileiros soubessem o que significava o milagre econômico, embora seus efeitos fossem claramente sentidos pela classe trabalhadora e sobretudo, pelo ca~sinato .
•

1 - Fronteira aqui significando, não limites
territoriais,
mas uma região que sofre alterações económicas e, ao
mesmo
tempo, recebe um grande fluxo migratório;
2 - Por exemplo: ao longo dos 4.500 Km da Transamazónica, é
concebido um fantástico projeto de colonização visando o assecas
sentamento de nordestinos atingidos pelas frequentes
que assolam o Nordeste.
- 24 -

Neste perí o do , os dados de concentraçã o fundiária
ating e m
í ndic es in éditos e geram
uma imensidão de trabalhadores sem
•
terra .

A OCUPAÇÃO DE MATO GROSSO E AS POPULAÇÕES INDÍGENAS

•

p

s ugere
Hi sto ricamente, a ocupação de Mat o Grosso
garimpo
a lguns movimentos , inicialment e r ep re sentado s pe lo
séc ulo
( intermitente e pob re ) e apresamento de índios no
em
XVIII, segu idos pe l o ex trati vi s mo d e borracha e poaia
funçã o
fins do sécu l o XI X e r e t omados po r volta de 1 940 e m
da Segunda Guer ra Mund ia l e, finalment e , a partir d3 década
de 60 , com crescen t e força até os anos 80 , de p r ojetos
de
co l oni zação , estabelecimento de agro-pecuárias e assentamento do homem no campo e ocupaç ão da s r e giões mais remotas do
Es tado. Embora o garimpo se ja a prin c ip a l atividsde econômica de Mato Grosso no século XVIII, ele atravessa
o século
XIX com vitalidade. f constante fator de atra ção populac i o partir
nal, provocando uma espécie de povoamento natural a
.,
de Cuiabá, d e onde se espraia para o vale do Guaporé e,
Jª
no iní c io d es te século, em direção à Barra do Garças .
A questão dos limites sempre preocupou o
Estado,
tanto d urante o Brasil Colônia como no período
Republicano.
Projetos de colonização foram tentados, mas inici a lmente apenas o ouro apresentava atrativos para a região.
o projeto de povoamento promovido pe laFlJ'ldação Bras il Central (1943) durante o Estado Novo, foi Lm dos mais bem
- 25 -

acabados proj e t os d e co loniza ção promovido pe l o Estado (1).
Tinha como obj e tiv o co lon izar a s r eg iões do Val e do Araguaia
e do Xingu, povoado s por nações indígenas vária s
(Karajá,
Xavante, e o s vário s g rupo s xinguanos) que por mei o da guerra impediam a ent rada de brancos e m seu território.
A exp e diçã o Ronca dor -Xi ngu , c omandada pelos irmão s
Vila s Boas em 1 940 , foi a vanguarda da Fundação Brasi l Cen tral e responsável pe lo contato com alguns grupos xinguanos,
pro voca ndo a exti nção quase imediata de pelo meno s uma
naç ão ( Nararute) e diminuição populaci onal de outr as , devido a
e pid e mi as de gripe e sa rampo.
Conforme Le nharo (1 983) , há uma discussão entre o s
po líti cos m3tog ross en s es sohre a iniciativa p ri vada,
tida
como mai s efi ci e nte em r e lação à morosi dade burocrática of ic ial .
No enta n to , e ntr e 1951 , quando é elaborado o ante- pr o j e t o do Parque Na c ional do Xingu , e 1961 , qu ando es te é
lega l izad o , o gove rn o d o Mato Gro ss o , atravé s de um proj eto
de c ol oni zação e ntre gou para especulação imobiliária
cerca
de 75 % das cobiçadas terras xingu3nas.
Ma s o grand e fluxo migr ató rio para Mato Grosso e o
i ní c io da oc upação d e finitiv a do Estado dá- se a pa rtir
da
décad a de 60 , com a abe rtura da BR- 364 , ligan do Porto Velho
a Cu ia bá , e do iní cio da e xplora ção mecanizada de mine rais ,
po r gr a ndes companhi as.
A década de 60, a nív e l nac ional, tamb ém mar c a
a

1 - Em consonância com a política de integraçã o

do governo
Va r gas , através do estabe lecimen t o de colônias
agrícolas,
tai s como a C olô~ i a Agrícola Nac i ona l de Dourados (hoje Mato
Gros s o do Sul ) e a Colõnia do Val e d o rio São Lourenço, qu e
at inge os Bororo.
-
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mudança de regime econômico, a cassação de partidos políticos e da liberdade de imprensa, e, no que diz respeito a este trabalho, da extinção do Serviço de Proteção ao !ndio
e
fundação da FUNAI (Fundação Nacional do !ndio), em 1967.
Nas primeiras décadas após sua fundação (1910), o
S.P.I º "pacificou" quase todos os grupos indígenas que
se
interpunham ao avanço das frentes pioneiras nacionais.
Já
por volta de 1950, uma grande parcela dos grupos contatados
havia desaparecido, e os que conseguiram sobreviver às epidemias e à violência criadas pela situaçã~ de contato,
encontravam-se em estado tão lastimável que comprovou a inef icácia dos propósitos iniciais de proteger os índios, bem como atestou seu comprometimento em proteger o avanço do capitalismo no campo.
Dentro do grande "projeto" militar de "saneamento"
das instituições do país, o S.P. . I. é extinto por
decreto
presidencial e a FUNAI passa a desempenhar o papel de tutora
das populações indígenas do Brasil. No entanto, traz
como
herança do S.P.I. as diretrizes da ação para negação do índio enquanto representante das sociedades autônomas. o índio, para o órgão tutor, tem seus dias contados e deve
ser
forçosamente integrado à sociedade nacional. E toda ação indigenista da FUNAI vai ser coerente com essa visão, que amadurece e se consolida em um projeto de "branco para índio".
Em Mato Grosso, são atraídos para o con~ívio com a
sociedade nacional, os Tapayuna da região do rio Arinos. Por
volta de 1969 são transferidos para o Parque Nacional
do
Xingu. Essa transferência tem conseqOências desastrosas para
•
•
o grupo, mas elimina o conflito com ser1ngue1ros,
uma
ve z
c om
que suas terras são liberadas e passam a ser ocupada s
tranquilidade pelo latifúndio.
Portanto, um dos primeiros atos da Fundação Na c i onal do !ndio após seu surgimento, é transferir um grupo in- 27 -

dígena para o Parque Nacional do Xingu, que em 1968
havia
sofrido mais uma redução e alteração de seu traçado inicial
a favor de fazendeiro s . Esses arbítrios da FUNAI,
nesses
primeiros ano s , são apenas prenúncias da política desenvolvida nos anos subsequentes.

..
MATO GROSSO NOS ANOS SETENTA

"Não podemos confiar muito na FUNAI,
porque ela ajuda os fazendeiros".
(Lourenço Bororo, 1975)

A década de 70 foi, sem dúvida, a década em que os
índios de Mato Grosso sofrem mais fortemente o impacto
do
proce sso de ocupação do Estado Isso não significa que
os
anos a nteriore s , e mesmo os s éculos XVIII e XIX tenham sido
fác e i s para essas populações, uma vez que a presença
dos
brancos sempre traz conflito pela terra, epidemias e mortes.
Ocorr e que os anos 70 representam a penetração de frentes em
regi ões que estavam relativamente protegidas da presença dos
bran cos.
Com a criação, em 1970, do Plano de Integração Nac ional (PIN) com recursos para a integração da
Amazônia,
oco rrem dois fatores !•portantes: parte de seus recursos são
des tinados à FUNAI e, ao mesmo tempo, a região norte do Estado - Aripuanã, por exemplo - começa a receber financiamento s para a ocupa ção definitiva da terra e a SUOAM
financia
grandes empreendimentos agro-pecuárias e de extrativismo mineral e vegetal.
Quanto à FUNAI, é a década e• que se aprova o Estatuto do 1ndio, em que se engendra o famigerado Projeto de
- 2C -
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Emancipação, em que os vários povos e grupos indígenas isolados em Mato Grosso são contatados. Estes são justamente os
que vivem ao norte ~ noroeste do Estado: os Salumã,
Myky,
Zoró, Cinta Larga e os Krenakore. Também é o período de r e definição do território de alguns povos, de expe dição
de
certidões negativas da presença de índios em
territórios
•
•
•
1memor1a1s
.
O Estatuto do lndio, aprovado em 1973, apesar
de
querer reconhecer a diversidade cultural, de prever a posse,
a demarcação e respeito ao território tribal, tem os
olhos
fixos no processo de integração dos índios à sociedade
nacional. Embora esteja prevista pela lei essa defesa das terras indígenas, o processo de demarcação é tão lento que pe rpor
mite que grandes extensões de terra sejam abocanhadas
particulares.
Uma análise, mesmo que superficial, de alguns casos ocorridos neste período, pode ilustrar o
comportamento
da FUNAI perante os territórios tribais.

NAMBIKWARA

A espoliação das terras dos Nambikwara e abandono
que eles sofreram foi, senão, um dos casos . mais escandalosos
durante a gestão da FUNAI, pelo menos, um dos que mais tiveram divulgação pela imprensa nacional.
Em 1979, o padre Iasi (sj) denunciava que a
área
indígena dos Nambikwara do rico vale do rio Guaporé
estava
totalmente ocupada por projetos agro-pecuárias, a maior parte com incentivos da SUDAM. Estes incentivos apenas são liberados mediànte certidão negativa expedida pela FUNAI.
Consta que um dos contemplados com certidão negativa, era o
próprio Ministro do Interior, . Costa Cavalcanti, durante
a
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administração do general Bandéira de Mello.
Por volta de 1976, os Nambikwara do Guaporé foram
transferidos para o árido cerrado. Co•o resultado
dessa
transferência, há uma epidemia de sarampo que mata toda
a
população infantil. Desesperados, eles voltam ã
pera•bular
pelas estradas, recebem bebidas alcólicas de trabalhadores
do "Grupo Agro-Pastoril Bamerindus", e suas mulheres
são
.
violentadas. Doentes, fa•intos e sem terras, ~is, em poucas
palavras, a situação dos Nambikwara na década de 70.
Neste mesmo ano de 1976, há denúncias de quei•adas
no Vale do Guaporé e de que a fazenda Sapé-Sararé
estava
terras
usando o desfolhante Tordon para o desmatamento em
indígenas (cf. Iasi, 1979).

.,

XAVANTE

Vários conflitos pela terra envolvem o povo Xavante, mas existe pelo menos um, que se não caracteriza a omissão do órgãõ tutor, trata-se no mínimo de irresponsabilidade
inominável. Uma comissão
. composta por membros do Ministério
do Interior (ao qual a FUNAI é subordinada) e da FUNAI, alecortada
ga que uma parte da área de Pimentel Barbosa seria
pela Rodovia BR-080, a Brasília-Manaus, e propõe u•a redução
do tamanho da reserva G A sugestão é aceita pela FUNAie quando descobre• o "engano", a área já estava total•ente ocupada
por agro-pecuárias.

TXUCARRAMÃE DE JARINA (PNX)

A mesma BR-080, a do engodo que sofrera• os Xavante, também atinge os Txucarramãe de Jarina. O traçado inicial
- 30 -
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•

do trecho compreendido entre Xavantina e Cachimbo é alterado
de forma a cortar o norte do Parque Na cional do Xingu.
Na
demarcação realizada pela FUNAI em 1978, ficam de fora
as
terras situadas na parte nort e da BR-080 e deixa os Txucarramãe alijados de seu território. Essa fatia do Xingu é rapidamente ocupada por fazendeiros, mas recuperada em
part e
após longa batalha dos índios xinguanos.

CINTA LARGA

PeJ3s dificuldades de acesso, a região de Aripuanã, onde se localizam os Cinta Larga e os Zo ró,
permaneceu
isolada do resto do Estado até por volta de 1972 .
ü Parque Indígena do Aripuanã foi cria do em
1969
pelo decreto 64.860, com o objetivo de pacificar os grupos
Cinta Larga isolados. A criação do Parque deu-se, portanto,
e m um momento e m que o muni cípio de Aripuanã era prati ca mente um vazio demográfico e apenas uma região que interessava
remotamente ao governo de Mato Grosso.
A lei estadual 3.307 de 28.12.1972, homologada em
1973, passa as terras devolutas do Estado para a Companhia
de Oesenvolvimentodo Mat o Grosso (a CODEMAT). São colocados
à venda dois milhões de hectares divididos em dez glebas de
200.000 hectare s cada. A Prefeitura de Aripuanã são cedido s
para colonização agrícola, 117.000 hectares às margen s
do
J uruena, tendo como referência a Vila de Fontanilhas e 65. 000
hectares às margens do rio Aripuanã .
O episódio des se verdadeiro leilão de terras
de
Aripuanã é denunciado, e post er iormente de scobre-se que algumas dessas terras já tinham proprietários antigos, e
que
ou tra s foram vendidas duas veze s. (cf . Arnaud e Cortez, 1976)
Em 1976, o Projeto RAOAM detecta a presença
de
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ouro, diamante, ca ss iterita, ferro, titânio e outros
minerais na regiãJ de Aripuanã. Nesse mesmo ano, as terras
do
Parque são reduzida s em 50%, deixando vários grupos
Cinta
Larga fora do s s eu s limites.
Pode r- se- ia, enfim, tomar cada um dos grupos
situados em Mato Grosso, e observar que além dos problemas
e
c onflito s decorrentes do contato, os têm também com a FUNAI,
em virtud e de seu comprometimento com grupos empresariais e
às pre ssões desenvolvimentistas. Ora a FUNAI demarca território s errados, como aconteceu com os Irantxe qu e habitavam
a margem direita do Rio Cravari e foram obrigad os a aceitar
a demarc ação realizada em sua margem esquerda, ora
expede
ce rtidões ne gativa s . Um dos casos mai s escandalosos ocorreu
com os Bororo de Tere za Cristina, que em 1 975 tiveram legalizada a inva sã o de uma fazenda bem ao centro da
reserva,
mediante a e xpedição de uma certidão negativa da presença de
índios.
Todos esses povos destacado s ac ima, ou frações deles, sof r e ram press ões provenientes da FUNAI para se deslocarem de seu lugar de origem para territórios oficializados
pela me s ma, gera lmente aqueles com solos mais pobres.
Em 1975 , o general Ismarth de Oliveira, então presi dent e da FUNAI, manifesta-se em um bol e tim do órgão sobre
as tran s f erência s de índios para outro s territórios:
''A po lít i ca que a FUNAI vem adotando, que inclusive é a própria filo so fi a do Es tatuto d J 1ndio ,
é
a de man ter o índi o no se u "ha bitat'' de ori gem. A
úni ca exceção a ess3 r egra - que in cl us ive foi ob j e to de críticas - foi a tran sferê nc ia dos índi os
Kr enakor2 pa ra o Parque Nacional do Xingu. Fo i decisão t omada visando pr ese rv ar o r es t ante
dessa
comunidade, reduzida já à metade , com os contatos
- 32 -
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indiscriminados na Rod ovia Cuiabá - Santarém".
letim da FUNAI, 1975:20)

(Bo -

A tragédia dos Kren a ko re é ba s t an t e conhecida, c o'
mo também se conhece as conseqOências d e sua transferên c i a ,
em 1973, para o Xingu. Também não se desconhe c e que s uas t e r ras foram entregues para uma empresa agro - pecuári a .
Ma s infelizmente a transferência dos
Krenakor e
a penas repete o drama vivido entre 1967 e 1970 por três ou contato:
t ros povos, muito enfraquecidos pela violência do
os Txicão (196 7 ), os Kayabi (1970) e os Tapayuna (po r vol ta
de 1969).
t interessante notar que o Parque do Xingu é
um
veículo de "marketing" da imagem que a FUNAI vende para
o
país e exterior, mas que tem problemas seríssimos
(n ao divulgados) e que em um determinado período é trans formad o e m
uma espécie de "depósito" de índios que para aí s ão levado s ,
deixando suas terras livres para especulação. Enquanto i sso
ocorre, a área do Parque é mais reduzida. (cf .Francheto, 8.
neste).

PROJETO DE EMANCIPAÇÁO

Desde a criação da FUNAI, uma análi se mais atenta
dos discursos de seus incontáveis presidentes demonstra uma
preocupação contínua com a inserção das sociedades tribai s à
''comunhão nacional". Não se procura garantir a autonomia da s
s ociedades indígenas e a ação indigenista oficial de
fato
não garante a posse de seus territórios imemoriais e fundamentais à sua sobrevivência.
Basta lembrar a minuta do Projeto de
Emancipação
que veio a público em 1978, mas que estava sendo engendrada
-
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ras indígenas não são bem aproveitadas, é um dos
elementos
que provocam a visão de que são obstáculos ao avanço do capitalismo. O que é necessário considerar, é que as sociedades indígenas se apropriam do solo de uma forma distinta da
nos s a forma de apropriação. E que embora não tratem a t e rra
como mercadoria, dela tiram todo seu sustento e dela nece s s itam para sobreviver .

ANOS OITENTA: PROJETO DE ESTADUALIZAÇÃO
E DESCENTRALIZAÇÃO DA FUNAI

•

Em 1980, um novo golpe é preparado pel o Mini s t é ri o
do Int e rior e FUNAI, com o objetivo de rapidamente s e livrarem da tutela das populações indígenas: o Projeto de
Es tadua l ização da FUNAI. Por este projeto, o patrimônio indíg ena
e as r es pon s abilidades no trato com a s comunidade s
tribai s
passa r i am ao encargo dos governos e s taduais.
Novamen te os
de f ens ores da causa indígena se articulam e conseguem s us tar
a r ea lização do plano. Antropólogos 9 missionários, jornalist a s e mesmo alguns setores da FUNAI argumentam que, ca s o se
e f e tivasse a estadualização, as terras indígenas seriam rapi damente usurpadas por fazendeiro s ávidos e os índios atir ados à mendicância.
Em termos de Mato Grosso a situação era graví s sima , pois a ocupação da terra estava ocorrendo de forma violent a , os processos de demarc ação da s área s ocor riam
de
fo rma muito lenta, permitindo invasões de pos se iro s , gar i mpeiro s , e mesmo de empresas agro-pe cuárias. Se o Projeto de
Estadualização fosse aprovado, seria decretada
a ex ti nçã o
rápida e eficaz das populaçõe s indígenas matogro s sense s e a s
invasões teriam cobertura legal, sobretudo pelo governo e s tadual caracteristicamente anti-indígena.
- 35 -

•
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Em 1980, um novo golpe é preparado pelo Mini stério
do Interior e FUNAI, com o objetivo de rapidamente se livrarem da tutela das populações indígenas: o Projeto de
Estadualização da FUNAI. Por este projeto, o património indígena
e as responsabilidades no trato com as comunidades
tribai s
passariam ao encargo dos governos estaduais.
Novamen te os
defe ns ores da causa indígena se articulam e conseguem s ustar
a realização do plano. Antropólogos 9 missionários, jornalistas e mesmo alguns setores da FUNAI argumentam que, caso se
efet ivasse a estadualização, a s terras indígenas seriam rapidamente usurpadas por fazendeiros ávidos e os índio s atirados à mendicância.
Em termos de Mato Grosso a situação era gravíssima, pois a ocupação da terra estava ocorrendo de forma violenta, os processos de demarcação das áreas ocorriam
de
forma muito lenta, permitindo inva sões de posseiros, garimpeiros, e mesmo de empresas agro-pecuárias. Se o Projeto de
Estadualização fosse aprovado, seria decretad a
a extinçã o
rápida e eficaz das populaçõe s indígenas matogrossense s e a s
invasões teriam cobertura legal, sobretudo pelo governo estadual caracteristicamente anti-indígena.
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O golpe falha e lenta•ente passa a
se engendrar
a proposta de descentralização da FUNAI. A descentralização
encontra povos indígenas de Mato Grosso e• situação crítica,
vivendo problemas seríssimos com novas estradas
cortando
seus territórios, com hidrelétricas projetadas muitas vezes
dentro de reservas ou então ameaçando sua ecologia, com
as
novas ondas de migrantes atraídos pelo asfaltamento da BR364, etc. Essas populações rapidamente se dão conta de
que
a nova organização da FUNAI não foi pensada para que sua política se tornasse mais eficiente.
A proposta dessa "nova" FUNAI era de que a descentralização simplificasse a prática da política
ind i geni s ta
através de uma maior autonomia regional. Foram criadas superintendências que aglutinam as várias Delegacias Regionais:
em tese, os problemas teriam mais fácil solução, uma
vez
que não dependeriam tanto da central em Brasília, por
sua
vez subordinada ao Ministério do Interior.
Com a descentralização, outros dois problemas seriam solucionados: seria reduzido o grande número de funcionários da FUNAI, alvo constante de críticas por
consumir
cerca de 75% do orçamento da instituição, e a burocracia se
tornaria mais ágil. Além disso, a sede de Brasília
também
deixaria de ser um foco de tensões provocadas pela presença
constante de lideranças indígenas reivindicando seus direitos.
No entanto, após 15 de maio de 1986, quando
foi
assinada a portaria de descentralização da FUNAI, mais
de
1.200 novos funcionários foram contratados e muitos antigos
estão sem funções e recebendo em suas casas. Após nove meses da "nova" FUNAI, a burocracia tem demonstrado estar mais
emperrada que antes, os índios perderam mais e mais
espaço
para o atendimento de suas reivindicações, as
demarcações
continuam sendo executadas com lentidão, e as terras invadi- 36 -
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das pelos brancos.
Na área de saúde também se percebe deterioração no
padrão de atendimento aos doentes. Os índios de Mato Grosso
eram em sua maioria, atendidos na Chácara Ambulatório
da
FUNAI, que tinha u•a estrutura bastante adequada para receber os doentes, que geralmente se fazem acompanhar por seus
familiares. Através de um convênio com o INAMPS, os
índios
que necessitem de atendi•ento médico urgente devem dirigir-se à cidade mais próxima que tenha um posto do INAMPS.
E
fato notório a precariedade da assistência à saúde promovida
pelo Estado às classes ~ais desprivilegiadas. Imagine-se índios doentes sendo atendidos por médicos do INAMPS. A outra
alternativa dada pela FUNAI para questões de saúde é que os
índios per~aneça• em suas aldeias à espera da única
Equipe
Volante de Saúde - E.V.S. - que dá cobertura a todas as áreas
indígenas do Estado e que consegue visitá-las com frequência
reduzida.

O POLO NOROESTE

A partir de 1981,
"Um programa novo, bem apoiado financeiramente, se
dispõe a modificar em menos de cinco anos, o panorama físico, humano e econômico do território federal de Rondônia e noroeste de Mato Grosso". (revista Interior, n° 39:50)
Essenovo programa, anunciado com otimismo pela imprensa no ano de 1981, é o Programa Polonoroeste, subvencionado pelo Banco Mundial, destinado a integrar a região citada acima, através da pavi~entação da BR-364 e construção de
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estradas vicinais e de um grande projeto de colonização com
o assentamento de 22 . 000 famílias em Rondônia e 8.000 em Mato Grosso.
Sua área de abrangência em Mato Grosso é
constituída pelos seguintes municípios ao longo da BR-364: Cuiabá,
Várzea Grande, N. Sra. do Livramento, Poconé, Cáceres,
Mirassol do Oeste, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Vila Bela e a parte leste do rio Roosevelt, em Aripuanã, perfazendo
um total de 410.000 Km 2 , incluindo sua área de
abrangência
Rondônia.
A realização de um convênio do Polonoroeste (administrado pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro
Oeste - SUDECO) com a FUNAI, previa recursos para a demarcação de terras indígenas, para a aplicação de projetos comunitários, etc. Na verdade, após a assinatura do convénio com
o Polonoroeste, substancial parcela do orçamento da FUNAI é
proveniente do Banco Mundial.
No entanto, o asfaltamento da BR-364 e a proposta
desenvolvimentista coloca em risco os cinquenta e cinco grupos indígenas que vivem na sua área de influência,
grande
parte deles em Mato Grosso.
O movimento de fronteira no país, a partir da década de 70, e que se intensifica nos anos 80, dá-se em dois
s entidos:
a - Penetração na Amazônia, principalmente por ·Mato Grosso e Rondônia. Esse fluxo migratório é composto
sobretudo por sulistas e nordestinos em segunda jornada de migração;
b - Penetração na Amazônia, principalmente através
do es tado do Pará, e que defronta com o fluxo sulista na regi ão de conflitos pela terra, no leste matogrossense e
sudeste do Pará. (cf. Almeida, Osório, 1985:39)
As margens da BR-364 passam a se constituir em ~o- 38 -
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co intenso de atração de migrantes. Seu traçado inicial
e
alterado da Chapada dos Pareei s , regiao árida, para o fértil
Vale do Guaporé, ben~ficiando as agro-pecuárias aí localizadas. O Banco Mundial determina que o asfaltamento e
desvio
de traçado da rodovia somente se pode ria dar, caso não houvesse a presença de índios. A FUNAI expede certidão negati va, permitindo a alteração da estrada, qu e agora corta quase
todas as reservas Nambikwara,
propiciando nova frente de
inva sões de fazendas agro-pecuári as .
Novamente a contradição se estabelece: se o objetivo do Polonoroeste é trazer o ''desenvolvimento" à região,
como proteger as comunidades indígenas dessa esmagadora estrada em seu território?
Em 1985, denúncias feitas ao Banco Mundial
fazem
com que os financiamentos à FUNAI sejam suspensos. De fato,
as áreas indígenas situadas na área de abrangência do
Polo
não foram demarcadas, todas estavam invadidas por posseiros,
grileiros e fazendeiros, que rapidamente devastaram as matas
para comercializar madeira. Constatou-se que as sociedades
indígenas estavam em estado lastimável, e a FUNAI não conseguiu comprovar de que forma utilizou os recursos destinados
à demar caçã o de áreas.
Alguns exemplos desse abandono se configuram nocaso do território Zoró, que por omissão da FUNAI sofreu
uma
invasão de cerca de 2.000 posseiros e grileiros, numa
área
de cerca de 120.000 hectares. A CANORPA (Cooperativa Agrícola do Norte do Paraná), de iniciativa privada, pretende colonizar 24 v000 hectares, e já tem títulos definitivos
de
propriedade dentro da área Zoró. E ainda a Fazenda Muiraquitã, do Condomínio Lunardelli, que em 1977 obteve autorização
da FUNAI para abrir uma estrada para passagem de gado. Essa
fazenda terminou por instalar colonos às margens da estrada,
também dentro do território Zoró.
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Os Zoró, em 1986, revoltam-se com esse estado de
co i sas e, ameaçando entrar em guerra, dão um prazo à FUNAI
para que r es olva a questão, que se tornou muito complexa devido à quantidade de invasões.
Es trada s são planejadas de form a a cortar a maioria do s territórios indígena s . No Parque Aripuanã , por exemplo, existe projeto para passagem de trê s estradas:
a BR174, qu e part e da BR- 319, a Vilhena-Juína, em direção
a
Esp~gão
do
Manau s ; a BR-311, que sai das proximidades de
Oeste (Rondônia), em direção à cidade de Aripuanã e
atinge
div e r sa s aldeias ao norte do Parque; e a BR-208, que sai de
Ar ipua nã em dir eção a Ariquemes, pas s ando de ntro de seis ou
ma i s aldeias situadas na área interditada de Aripuanã . (cf.
J unqu e ir a , C., 1985). A concretização dessa s estradas significará uma nova onda de invasores no Parque do Aripuanã, que
já está ameaçado por projetos de colonização do
INTERMAT
(I nsti tuto de Terras de Mato Grosso) por caçadores,
madeireiras, garimpeiros, etc.
Outra ameaça à integridade das populações indígeconsnas, provoca da pela recente política energética, é. a
tr uç ão de us ina s ~idrelétrica s , várias dela s também localizadas em territórios indígenas. Novamente Aripuanã vem ilustrar a situação dramática que os índios de Mato Grosso
enfrentam. Em 1983, a CEMAT (Centrai s Elétricas de Mato Gross o) inic ia sem· autorização do governo federal a construção
de uma hidr e l é trica no rio Aripuanã, vinte quilômetros acima
do Posto Indígena Serra Morena. O projeto de
colonização
J uína, próximo ao canteiro de obra s da usina e dentro
de
t e rritório Cinta-Larga sofre um ataque. Pouco tempo depois o
ç J verno f ede ral legaliza a construção da Hidrelétrica
de
Aripuan ã .
problemas
Também os Kayabi e Apiaká estão tendo
e que
pela const rução da usina Kayabi, no rio dos Peixes,
- 40 -
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vai alterar todo o ecossistema de seu território. Em fins de
por
1984 e princípio de 1985, os Kayabi e Apiaká, apoiados
cerca de dez grupos indígenas, ini c iam um movimento contra a
construção da hidrelétrica e em defe s a de suas terras. O mo vimento é duramente reprimido, a população da cidade de Juara ameaça atacá-los e, finalmente, por volta de maio, os Ka yabi e os Apiaká assinam um acordo permitindo a continuação
das obras.
Com relação à tradicional repres s ã o dos movime nto s
indígenas em defesa de seus interess e s , os Rikbaktsa també m
s ão te s temunhas da dureza com que a FUNAI costuma
tratar
s eus tutelados. Numa tentativa de r e tomar duas áreas tradi c ionai s - Japuíra e Escondido - os Canoeiros , em 1985, armar am uma expedição de guerra e conseguiram expul s ar seus in va s ores. A FUNAI, juntamente com poli c iais e capangas
da s
f azenda s s itiadas pelos Canoeiros , obrigaram-nos a recuarem
na luta e a voltarem para s uas aldeia s antiga s . Este foi um
e pi s ódio escandaloso, mas recebeu uma cobertura muito tímida
da impren s a regional e nacional. No entanto, os
Rikbakt s a
tiv e ram ganho de causa na justiça e poderão retomar
suas
t e rra s .
Quem fere a

terra ~ ··

Nela enriquecerá!
Existe um dado a ser levado em c onta na
situação
dos índios em Mato Grosso: contat o é uma co i s a muito distinta de pac ifi cação. Existem povo s que têm contato com os branc os desde os séculos XVIII ou XIX, ma s apena s foram "pacificados " por volta de 1940, como é o caso do s Xavante e
do s
Rikbakt s a. Os Bororo foram "oficialme nte" pacificados no final do s éculo XIX, mas continuaram em guerra até mais ou me nos 1920.
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Existem povos que perdem suas terras bem cedo
no
século XX e outros que vêm a ter seu território invadido mais
tarde, na década de 60. Para outros, o problema de território se coloca a partir da década de 40, agravando-se a partir da década de 60. O povo Karajá, por exemplo, teve suas
primeiras notícias dadas pelos brancos no século XIX,
mas
foram atingidos frontal•ente por uma frente pastoril e mineradora apenas no início deste século. Até aí conseguiram viver relativamente sossegados, graças talvez às hostilidades
que mantiveram com os brancos.
mesmo
E existem outras situações distintas nesse
processo: povos que são contactados bem cedo, são pacificados e obrigados a conviver com as frentes que atingem
seu
território - a mineração, o extrativismo e a
agro-pecuária
nas últimas décadas, como por exemplo os Nambikwara e os Bakairi, cujos contatos remontam ao século XVIII.
O contato e a pacificação, que são equivalentes à
fronteiperda de terras, ocorrem em função da expansão de
ras. Assim, o ouro atinge os Bororo, os Bakairi, os
Nambikwara, e o segundo ciclo da borracha atinge os Irantxe,
os
Kayabi, os Rikbaktsa, os Umutina, os Bakairi.
A pecuária
atinge os Xavante, os Karajá, os Tapirapé e os Xinguanos, já
no início do século XX, mas com maior intensidade a
partir
da Fundação Brasil Central. Isso significa que os
territóe
a
rios indígenas apenas passam a interessar o invasor
s ervir de polo de conflitos, quando a terra se transforma em
propiciada
mercadoria e objeto de especulação imobiliária
pela expansão de fronteiras.
Assim, os povos que estavam nas regiões mais re•otas do estado de Mato Grosso, como os Zoró, Salumã,
CintaLarga, Myky, Tapayuna e Krenakore, tiveram sua
relativa
tranquilidade totalmente destruída a partir da década de 60,
em função da ocupação efetiva e definitiva do Estado. O nor- 42 -
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te e o noroeste do Estado, até então oc upado quase que ap e nas por índios , vê surgir e cr escer, à s vezes nas
marge ns
de estradas ou resultante de projetos de colonização, vi la s
que se transformam rapidamente em cidade s , tais como Fon tanillas, Colider, Sinop, Alta Floresta.
A FUNAI, em seus 19 anos de exi s tência e com seus
quinze presidentes, atua mai s como madrasta dos índi os e s e
porta melhor como tutora fiel e amoro s a do s interesses
do
capitalismo. Isso se explica, tanto por s ua subordinaç ão ao
Ministério do Interior, como por suas f ontes orçamentárias :
o PIN na década de 70 e o Polonoroeste, a partir de 1980.
Muitas vezes liberando terra s indíge na s , muita s outras
reprimindo movimento s legítimos de defe s a de territóri os
ou
de outros interesses das sociedades tribai s , é mai s s usc etível às pressões de grupos empresariais e fazendeiro s , do que
às comunidades que deveria tutelar.
( impressionante notar a violên c ia com qu e os povos indígenas, habitantes imemoriais dessas terras, s ã o tratados, violência sempre justificada e repetida sob o
argumento de que os índios têm muita terra e nelas nada produzem.
Mas, se for feita uma análise do modelo de ocupação
da terra em Mato Grosso, fica logo evidente que:
a - Embora o Estado tenha um rebanho bovino con s iderado até respeitável, o modelo da pecuária aplicado é rudimentar (extensivo) e não requer grandes investimentos
de
capital por parte dos proprietários: é derrubada uma porção
de mata, forma-se pastagens (quando elas não são
naturais,
como na região do Araguaia ou no Pantanal) e os bois
são
soltos. O rebanho matogrossense devorou milhões de hectare s ,
rao que poderia ser evitado através de uma pecuária mais
cional.
b - A agricultura do Estado não tem muita significação em termos de átea total ocupada. Em 1984, apenas
um
-
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milhão e trezentos mil hectares eram cultivados, pelo menos
através de financiament os . As culturas principais eram a de
soja (cerca de 530.000 ha) e de arroz (500.000 ha). O feijão, milho, cana e mandioca eram cultivad os em núme ro
de
hectares bastante inexpressivo s . Ainda em 1984, as expectativa s quanto à agricultura eram ba s tante pessimistas,
com
prognósticos de grande queda no plantio do arroz e diminuição s ignificativa da soja.
•
O modelo adotado de cultivo, a monocultura, trouxe
desequilíbrios seríssimos a o ecoss istema, tanto em áreas de
ce rrado (a praga do gafanhot o , por exemplo), como do Pantanal e da Amazônia Legal.
A porcentagem de ocupação útil do solo
matogros s ense é realme nte pequena, o que deixa mais distante ainda a
te se de que os índios devem dar lugar ao progresso ~ Que progr ess o é e sse , que destrói matas e rios, e que não apresenta
ao meno s uma produção significativa?
E os índios de Mato Grosso estão aí, ocupando milen a rment e e ssas t e rras, nela s produzindo, nelas sobrevivendo s em causar destruição . Por que não aprender com eles, por
que não respeitá-los?

•
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SAÚDE PARA OS POVOS INDÍGENAS
DE MATO GROSSO

..

,

Ao analisar a questão referente à prestação d~ ser
viços ou meios que garanta• a saúde aos povos indígenas, ne
cessário se faz atentar para o fato de que que as comunida
cujas
des indígenas consistem em setor sócio-populacional
características étnicas e culturais as distinguem entre si
e da sociedade autodefinida como nacional.
Ocorre que em razão de constituírem etnias que po~
suem cultura própria, este aspecto deve ser respeitado. Po
rém este respeito não pode se limitar a uma afirmaçao retó
rica e vazia. Deve traduzir-se em ações concretas e
prati
cas.
Daí a necessidade de se garantir a terra por eles
habitada pois consiste no elemento primário e essencial p~
ra se resgatar uma ínfima parte da irreparável dívida
his
tórica pelas atrocidades cometidas contra esses povos.
Projetos governamentais que nunca levam em conta
os direitos e a opinião das populações atingidas (indígenas
ou não), diretamente implantados por órgãos públicos, como
us ina s hidrelétricas , estradas, minerações, etc., incenti
vos fiscai s e creditícios à particulares
concessão
de
terra s para as grandes empresas (incluindo-se as colonizado
ra s ), vistas grossas e incapacidade do IBDF no controle da
de predação das matas e cerrados, incompetência e omissão dos
técnico s do setor agrícola ligados ao Estado, são
fatores
que interferem diretamente sobre a sa1de dos povos
indíge
nas.
Fenômenos como o aparecimento de enormes
nuvens
de gafanhotos a destruir plantações no chapadão dos Pareeis,
são sinais mais do que evidentes do desequilíbrio ambiental
provocado pela ocupação irracional da terra, da implantação
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de extensas e absurdas lavouras de cana e arroz (guloseima
preferida pelas pragas), sem qualquer pesquisa sobre a via
bilidade ambiental, faz com que incompetentes técnicos, des
norteados frente às lavouras infestadas pelos
gafanhotos,
desequilíbrio
cheguem à conclusao de que os culpados pelo
ecológico são os índios Paresi, que guardaram aquelas terras
por milhares de anos. Agora os agentes químicos (quase
to
dos condenados no exterior) são usados para combater a pra
ga e envenenar a água, o ar, e atacar a saúde da
popula
ção em geral e dos índios da região.
Agressões como as descritas acima é que sao causa
do aparecimento e da contaminaçao de doenças, antes
desco
nhecida s pelos índios e que fogem ao controle da
medicina
indígena.
A partir desta situaçao é que se torna
fundamen
tal a intervenção dos órgão ligados à área médica e sanitá
ria para eliminar, num primeiro momento, as lesões acarreta
das por doenças. Mas a ausência de uma reflexão anterior so
bre as causas e consequências deste panorama leva a uma res
posta por parte destes órgaos, totalmente defasada da reali
dade indígena.
A FUNAI, tem dentre as suas finalidades a de:
"promover a prestação de assistência médico-sanitária
aos
índios" (art.1° - IV da Lei nº 5.371, da 05/12/67). Por
ou
tro lado, quando se efetiva o disposto no art. 54 da Lei . nº
6.001, de 19/12/73, que diz: ''os índios têm direito aos mei
os de proteçao à saúde facultados à comunhao nacional", de
para-se com a situaçao caótica e ineficiente do sistema de
saúde e m vigor. Sem considerar o despreparo maior identifi
cada em estabelecimentos oficiais de assistência médica C1Jafl
to ao tratamento a ser ministrado.
Da mesma forma, embora revele-se necessária,a as
sistência médico-preventiva aplicada pela fUNAI é deficien
- 46 -

•

•

•

,

te sob os aspectos materiais, humanos e qualitativos.
E extremam~nte importante que a questão da saúde
indígena seja pesquisada e estudada. A compreensão e estímu
lo dos meios utilizados pelas comunidades indígenas
para
tratarem as moléstias a que seus membros são acometidos são
importantes, não só sob o aspecto do conhecimento das
raí
zes, dos tratamentos medicinais , como para oferecer
ele
mentas para uma investigação metodológica sobre a
relação
cultural dos povos indígenas com os referidos métodos cura
tivas, além da própria concepção da medicina preventiva.
Os dados deste conhecimento podem em muito contri
buir para o aperfeiçoamento da assistência médico-sanitária
aplicada aos não índios.
A redefinição de uma política nacional de
saúde
passa necessariamente por uma tomada de posição frente
aos
povos indígenas, que também são titulares do direito à saúde.
E para que isso aconteça, deve-se levar em conta a
especificidade cultural e social dos vários povos indígenas
existentes no país~
Para tal, considera-se que em relação as comunidades indígenas a proposta de "Reformulação do Sistema Nacional e Estadual de Saúde" merece ser adequado às necessidades
específicas destes povos. Assim sendo, é indispensável que,
no que compete ao Estado de Mato Grosso:
1 - A garantia e a integridade das terras indígenas sejam efetivadas, assegurando-se a . demarcação dos limites dos seus territórios e o usufruto exclusivo aos
índios
das riquezas naturais existentes no solo e sub-solo de suas
terras;
2
A identidade sócio-cultural seja respeitada;
3 - A prestação dos serviços de saúde, que é
de
responsabilidade do Estado, leve em conta a participação a- 47 -

tiva dos povos indígenas na redefinição e execução destes
serviços.
4 - A prestação dos serviços de saúde à
popula
çlo indígena res peite sua •edicina natural;
5 - Garanta-se a participação decisória de repre
sentantes dos povos indígenas, do órgão indigenista ofici
al e das entidades civis de apoio à causa indígena em
to
das as instâncias do Sistema Nacional de Saúde,conforme pro
posta da 8§ Conferência N~cional de Saúde, quais sejam,con
•
selho nacional, estadual, regional, municipal e local
de
saúde.

•

-

•

•

- 48 -

EDUCAÇÃO INDÍGENA E A QUESTÃO DA ESCOLARIDADE
SITUAÇÃO CAOTICA DAS ESCOLAS EM AREAS INOÍGENAS

•

•
...

Os índios não encontram na s escolas, que geralmen
te lhes são oferecidas, uma resposta às suas expectativas .
Eles se sentem frustrados porque essas escolas, além
de
desestruturarem a sua cultura, interferindo
negativamente
no sistema tradicional de educação, também não os capacita
a resolver os problemas derivados da situação ds ~ ontato.
As causas dessa frustração são de natureza
da: a imposição do uso do português no início da alfabetiza
ção para alunos não-falantes de ssa língua, a baixa qualificação dos professores por falta de formação, acompanhamento
e reciclagem, a inadequação dos conteúdos curriculares fren
te à realidade social, cultural e hi stórica desses povos , o
de saj uste do calendário escolar em relação ao ritmo da vida
indígena, as exigências burocráticas descabidas quando apli
cadas à realidade indígena.
Todos esses fatores contribuem para que a escola
permaneça como um corpo estranho à comunidade e até se trans
forme em foco de tensões dentro dela.
Nestas circunstâncias os professores , tanto indí
genas como não- indígenas, sofrem um rápido des gaste, que os
leva à rotina ou ao abandono de s ua s funções, com
graves
prejuízo s para a continuidade do proce sso escolar.
Esta situação não pode ser atribuída só ao
mau
funcionamento e falta de recursos econômicos e materiais, e
nem sequer à escassez de profe ssores ou escolas. Ela tem co
mo causa uma política indigenista orientada para a integra
ção à socieade envolvente, integração esta entendida
como
um proce sso de substituição gradativa da cultura
indígena
pela chamada cultura nacional.
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EDUCAÇÃO ESPECÍFICA: UM DIREITO À CONQUISTAR

Os povos indígenas tê• direito a u•a educação es
pecífica que lhes assegure e fortaleça a própria identidade
e possa fornecer-lhes respostas satisfatórias para o proces
so histórico que vive•. Esse direito, exigido cada vez •ais
e xplicita•ente pelas próprias co•unidades indígenas, te• si
do sistematicamente negado pelos sistemas coloniais e neocoloniais.
O direito dos povos a u•a educação própria e
es
pecífica, foi reconhecido e está consolidado e• Convenções
Internacionaise, no caso dos povos indígenas do Brasil,
é
reconhecido fundamentalmente na Lei 6.001, conhecida como
Estatuto do Indio. E um direito que é universal e que
mui
tos dos povos indígenas de Mato Grosso, inclusive os de me
nor expressão numérica, vêm exigindo com força e
consciên
eia cada vez maiores. Não é sem motivo que Congressos e Or
ganizações de Defesa dos Direitos Humanos acolhem e~
suas
declarações e recomendações essas legítimas exigências.
Na realidade, porém, as políticas educacionais cha
madas nacionais têm procurado desvirtuar e ideologizar nega
tivamente a validade da educação indígena, impondo princípi
os e práticas educativos alheios ao modo de ser e aos inte
resses de sses povos. E o que acontece, principalmente, quan
do se trata de introduzir o sistema escolar nas comunidades
i ndígena s . Essas comunidades consideram que, nas circunstân
cias atuais, a escola lhes é útil e necessária. Exigem como
direito que o Estado forneça os recursos necessários
para
esse tipo de educação, até então estranho à sua tradição.
Ma s a resposta do Estado tem· sido sistematicamente
ambígua
e contraditória. Ele confunde seu dever em relação à educa
çao para os indígenas com o direito ~e impor um único tipo.
de ensino e um único tipo de escola. Já se viram as
defor
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maçõese fracassos a que conduziu essa política educacional.
Na verdade, a escola indígena não deve e não po
de nunca perder seu caráter específico. Trata-se de uma exi
gência fundamental, que implica que essa escola não
pode
ser si•ples•ente uma adaptação ou um caso de exceção dentro
do sistema geral de ensino. Nesse sentido, a alfabetização
em língua materna e o chamado ensino bilingue jamais serão
concebidos como mera ponte para facilitar a passagem ao en
sino oficial ministrado em português. Por outra parte
cum
pre ressaltar que o ensino na língua materna não
as s egura
necessária e automaticamente uma autêntica educação indígena, pois muitas vezes a língua é utilizada para tran s mitir
mensagens e inculcar valores que des estruturam a
cultura
própria e impõem com mais eficácia a ideologia dominante an
ti-indígena.
Pela sua própria especificidade, a educação indí
gena precisa de escolas específicas, tanto nos seus objeti
vos , c omo na sua metodologia, programação, funcionamento,bem
c omo, na preparação pedagógica dos professores. Os detalhe s
de cada escola em cada comunidade, portanto, só poderão sur
gir no diálogo e no envolvimento dos respectivos grupos nes
s e processo. A educação indígena não se esgota na escola, e
a e s cola também não abrange todo o processo educacioal
in
dígena, mas sem escola muitos desses povos estarão
excluí
dos do processo global.
·
ESCOLAS INDÍGENAS: UM CAMINHO POSSÍVEL

Escola realmente e especificamente indígenas,isso
ainda é uma meta e uma conquista, e só será uma
verdade
quando as próprias comunidades indígenas conseguirem se or
ganizar e criar o seu sistema de educação dentro da nova rea
!idade que vivem hoje.
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No contexto de Mato Grosso, o que exi.ste são
versos tipos de escolas para as co•unidades indígenas.
Ao lado d~s escolas dos Postos Indígenas da FUNAI,
que mantém a responsabilidade pela educação indígena
co•o
uma atividade secundária, existe• as escolas das diferentes
Missões. Dos dois lados encontra•os políticas educacionais
anti-indígenas e grandes o•issões nesse ca•po.
A atuação •issionária se diversifica bastante, se
gundo os princípios educacionais que determinam a organiza
ção escolar. Há escolas oficializadas, em convênio com
o
Estado, com professores brancos e/ou •onitores indígenas, e
há escolas ainda em processo assistemático, de acordo com a
realidade dos povos de pouco contato.
As escolas salesianas, com grande nú•ero de
alu
nos e vários •onitores indígenas, funciona• dentro do siste
ma oficial vigente, reconhecidas todas elas pela Secretaria
de Educação, em regimento interno que permite algumas ada~
tações curriculares e pedagógicas. A de São Marcos ( Xavan
te) tem o 1° grau completo. Na Missão Anchieta, abolido
o
dntigo sistema de internato de Utiariti, as escolas nas al
deias passaram por etapas diversas, e nem sempre
consegui
ram se manter ou funcionar de acordo com as
necessidades
dos povos indígenas.
Algumas tentativas estão acontecendo em vista de
con
uma escola especificamente indígena. São experiências
eretas que mostram que esse tipo de escola não é uma utopia.
Entre outras, •enciona•os as seguintes:
O povo Myky (MT), apesar do contato recente
de
apenas 15 anos e do reduzido nú•ero (35 pessoas), já conta
com uma experiência de escola, desenvolvida pelo CIMI-Missão
Anchieta, onde se processa a alfabetização na língua •ater
na com a paulatina introdução do português oral, o desenvol
vimento da comunicação escrita, e a construção de
conheci
- 52 -

•

•
•

•
•

•entos novos em har•onia co• o sistema tradicional de conhe
cimentos. A participação da comunidade é plena em todo
o
pro
processo escolar. Considera-se importante que "toda a
gramação, todo o processo, toda a avaliação parta dos Myky e
a eles retorne, sob forma de novo passo, nova consciência ,
situa
nova afirmação de si e nova capacidade de assumir a
ção de contato com a nova civilização" (III Encontro de Edu
cação Indígena, Operação Anchieta-OPAN, janeiro/1986) .
O povo Tapirapé (Ml) é constituído de 220 pessoas
vivendo em uma única aldeia, em contato com a sociedade en
volvente há mais de 30 anos. Há 13 anos foi iniciado na co
munidade - pelo CIMI - Prelazia de São Feli~ do Araguaia
um trabalho de escolarização, com a alfabetização de
adul
tos na tíngua materna e em seguida em português. Atualmente
estudam na escola 60 alunos em turmas do pré à 4ª série do
1° grau. Tanto os educadores indígenas, e não-indígenas, co
mo os alunos, participam ativamente em todas as etapas
do
processo educativo escolar. Isso foi resultado de um longo
caminho conquistado a partir de um primeiro momento em que
as iniciativas didáticas partiam quase exclusivamente
dos
educadores não-indígenas. Dentro da programação escolar, a
língua materna é trabalhada em todas as séries pois, segun
do o consenso de todos os envolvidos:
a - Ela tem valor intrínseco como veiculo maior da
identidade do povo;
b - O conhecimento consciente de sua estrutura con
tribui para a reflexão consciente sobre essa identidade;
c - Ela possibilita a a~rendizagem do português
a
partir de perspectivas comparativas desmistificadoras da pre
tensa superioridade da língua dominante;
d - Ela permite registrar e expressar coisas que dificilmente po~eriam ser expressas em outra língua que não a
materna.
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O comum ea a•bas as experiências é seu co•pro•eti•ento co• a idéia de que •a própria cultura indígena deve
ser a base ou o ci•ento a partir do qual se pode apresentar
aos indígenas os conheci•entos e valores de outras culturas,
para situar os educandos dentro de u• rontexto nacional e
internacional, per•itir-lhes a análise crítica de sua
si
tuação e a possibilidade de. buscar alternativas frente
a
ela" (lucy Traµnell, •Mucho •ás que una educación
bilin
gÜe", in Shupihui, Revista latino-aaericana de actualidad
y análisis, Vol.IX Abril-junho l 984, nº 30,Perú).
Essas experiências, bem co•o outras aqui não abor
dadas , em Mato Grosso e no Brasil, perece• apresentar pelo
•enos os seguintes traços e• co•u•:
1 - A escola seapre surgiu,de u• •odo ou de outro,
da vontade expressa pela co•unidade, o que explica o apoio
e envolvi•ento de todos co• ela;
convivên
2 - Na base delas estão pessoas que tê•
eia mais ou •enos prolongada coa o dia-a-dia dos índios, o
que não significa necessaria•ente residência,per•anente ou
não, na comunidade indígena;
3 - Existe, por parte dos agentes educativos,
in
dígenas e não- indígenas, u• estudo e u•a reflexão que pode
mo s qualificar de antropológicos, e•bora ne• se•pre acadê
micos ;
4 - Para a solução dos proble•as técnicos, referen
te s ao estabeleciaento de u• siste•a de escrita e• língua
materna, ao ensino de português co•o segunda língua, ao en
sino da •ateaática, à elaboração de aaterial didático,etc.,
contando com a ajuda e a participação de cientistas
das
respectivas áreas;
5 - Os resultados se oti•iza• na proporção direta
da permanência dos educadores na área e da continuidade do
trabalho;
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6 - Lamentavelmente, essas experiências só se tornara• possíveis na medida em que houve a possibilidade
de
aplicar modelos alternativo~ livres das ingerências da FUNAI
e/ou sistema oficial de ensino;
preocupação
7 - Elas estão •arcadas pela constante
co• a for•ação, aco•panha•ento e reciclagem dos professores
indígenas, de •odo que paulatinamente o processo escolar se
ja assu•ido inteira•ente pelas próprias comunidades;
8 - O material didático produzido mostra-se criativo
e apresenta qualidade artística. A participação dos
índios
na elaboração desse material garante conteúdos próprios
de
cada realidade, textos •uito autênticos e ilustrações sumamente originais;
9 - Esse tipo de escola nova obriga a uma constante
avaliação do processo; Isso em grande parte tem-se revelado
possível graças a encontros periódicos onde experiências diversas são apresentadas, discutidas, criticadas e renovadas
com a colaboração de todos os participantes.

CONCLUSÃO

•

Para que uma escola realmente indígena possa tornar-se realidade em todo o país, é indispensável:
a - Que seja for•ulada uma política nacional de educação indígena;
b - Que a formulação dessa política seja feita
com
a participação ampla de todos os setores da sociedade
envolvidos na questão, sobretudo com a participação do
movimento indígena;
c - Que a implementação dessa política esteja,
de
direito e de fato, sob jurisdição federal.
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Nota: Síntese do "Docu•ento elaborado pelo II Encontro
do
Coordenado
Grupo de Estudos sobre Educação Indígena
por UNI e CIMI, Brasília, 03 de ~aio de 1986.
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BORO AO

é~
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Os Bororo, cuja auto-deno•inação
pertencem ()
aotrouco lingüístico Macro-Jê. Antes do contato com os bran
cos ocupavam um território de aproximadamente 400.000 k• 2 ,
compreen~ido entre a Bolívia a oeste, o rio Araguaia ao les
te, o rio das Mortes ao norte, e o rio Taquari, ao sul.
Conhecidos por vários nomes - Cuiabá, CoxiQoné,Bo
roro-Ararivá, Coroados, Porrudos e outros, cs Bororo
re•a
nescenf es da antiga e poderosa nação Bororo, são os Bororo
Orientais, também chamados como Çoroados ou Porrudos.
Os
Bororo Ocidentais (Cabaçal e da Camp.), da margem leste do
rio Paraguai, foram extintos em finais do século XIX; bas
tante cedo aliaram-se aos brancos, participando como guias
de mato, servindo aos bandeirantes e incorporaram-se
como
mão - de-obra nas fazendas da região. Desaparecera• enquanto
povo devido a epidemias e •es•o cruza•entos com os brancos.
Até finais do século XIX, os Bororo
Orientais são
•
citados nos relatórios dos presidentes da província de Cuia
bá, como "bárbaros de vida errante", "indomáveis", etc ...
São s empre mencionados como uma a•eaça constante à ocupação
do território circunvizinho à Cuiab' e à ligação entre Mato
Grosso e Goiás. Expedições era• organizadas com o objetivo
de punir os Bororo por defendere• seu território. Essas ban
deiras, que se•pre provocavam revide, capturava•
•ulheres
e crianças, que eram distribuídas entre as fa•ílias cuiaba
nas e possivelmente passava• a trabalhar como escravos .
"··· Acaba ella (a bandeira) de regressar, trazen
do 14 índios que farão apprehendidos, sendo três
indias adultas, cinco menores do sexo masculino e
seis do feminino ... em conseqüencia disso tratei
logo de •a~dá-los vestir, brindá-los com algumas
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canquilharias, e dar-lhes o cotidiano sustento ...
e forlo distribuídos por casas de fa•ílias que •e
lhor trata•ento e educação possão dar-lhes ... •
(Arquivo Público do MT, 1856:74)
A história das relaÇões Bororo co• os brancos
é
u•a história de conflitos constantes. Durante pelo •enos um
século, os Bororo são le•brados co•o obstáculo ao •progresso• da região e perseguidos por forças militares e para-mi
litares. Sua história é uma história de resistência
tenaz
contra o avanço das frentes de expansão capitalista ( pasto
ris, extrativistas e agrícolas) em seu território.
A pacificação ocorre em finais do século XIX, por
intermédio de um estratage•a. O Alferes ~ntônio José
Duar
te, que durante inúmeros anos perseguiu os Bororo,arregimen
tou· no ano de 1886 algumas índias Bororo que vlviam
em
Cuiabá, para acompanharem-no e• uma expedição com o objeti
vo de estabelecer relações pacíficas com os Bororo, uma vez
que o uso da força sempre se mostrou infrutífero. Os filhos
dessas mulheres foram mantidos como reféns na capital
e
elas sem outra alternativa, foram obrigadas a convencer seu
povo a depor as armas e fazerem uma aliança co• os brancos.
Depois da "pacificação•, parte dos Bororo
foram
reunidos em duas colônias militares, a de
Tereza Cristina
( RiL Prata1e Rio 'S ãolourenço)e a de Isabel (na foz do
Pi
quiri). Para •anter a "arde•• do aldea•ento, fora• destaca
dos cerca de 30 praças para cada colônia. O resultado
des
•ulheres
ta convivência "pacífica• é a pro•iscuidade das
.
Bororo com os soldados e o forneci•ento gratuito de bebida
alcoólica para os homens. Para moralizar estes costumes
e
convertê-los ao ideal do trabalho capitalista, slo chamados
os salesianos. Nova•ente as táticas •civilizatórias• fracas
sam.
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Quando da passagem de Rondon pelo vale de São Lou
renço e Rio das Garças , os Bororo ainda se encontravam em
guerra com os brancos. Rondon, por metadas persuasórios con
segue definitivamente dominar a animosidade dos Bororo com
relação aos brancos, graças ao aprendizado da língua e
de
um aparente respeito pelos seus padrões culturais. Desta for
11a,

• • , • . a zona habitada por eles tornou- se livre

de
perigos e nela surgi~am e surgem importantes
fa
zendas e centros demográficos como Guiratinga, Po
xoréu, Alto Araguaia, Torixoréu, Barra do Garç a s ,
Tesouro ... (Albisetti e Ventureli 1962: 220-221)
O território Bororo é ocupado finalmente a partir
das primeiras décadas deste século, e eles passam a viver
c on fi nado s em regime de aldeias e c om terras limitadas . Os
s alesianos instalam-se em Meruri e Garça, enquanto
Tereza
Crist ina e outras áreas pass am a s ofrer a interferência do
Serviço de Proteção ao lndio e posteriormente da
Fundação
Ndc ional do lndio.
ASPECTOS CULTURAIS GERAIS

•

-

A população atual dos Bororo é de aproximadamente
700 pessoas . Para se ter uma idéia do impacto do contato com
a s oc iedade abrangente, basta lembrar que a nação Bororo era
de cerca de dez mil pessoas antes da"pacificação~ E embora
estejam experimentando uma certa recuperação em termos
po
pulacionais, os próprio s Bororo apontam para a dificuldade
crescente em manter seu s padrões culturais.
Tradicionais coletores e caçadores, fiéis ao
pa
drão de economia Jê, mais e mais têm que voltar-se para
a
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agricultura para pro•overe•sua subsistência,
contrariando
total•ente seus hábitos ancestrais. Co• a . venda de artesana
to nas cidades vizinhas, consegue• algu• dinheiro para
a
co•ple•entação das necessidades adquiridas após o c~ntato.
Tallbé• participa• co• algu•a relutância de prójetos de
de
1
senvol v i•ento 1co•uni tár io apli·cados · pela FUNAI; esses
pro
jetos são agrícolas (plantio de arroz) ou pecuários, •uito
distantes de sua tradição econõ•ica.
Organiza•-se social•ente e• aldeias circulares ,
cortada s por duas •etades exogãnicas e ceri•oniais orienta
das pelo eixo leste- oeste. Essas metades estão divididas em
clãs e s ub- clãs co• papéis rituais, prerrogativas, deveres ,
•uito be• definidos. Se •aterial•ente a cultura é
despoja
da, a nível cultural a organização dos Bororo é extre•amen
te co•plexa .
De todos os seus r i tuai s , é o funeral o que
•ais
cha•a a atenção devido à sua duração - até dois mes e s - , be
leza e co•plexidade. Ourante os funerai s , as pessoas
que
•
são separadas através de diferentes categorizações sociais,
junta•-se e• papéis co•ple•entares, não •ais de oposição.
( no •o•ento dra•ático da •orte que transparece e ocorre a
grande operatividade da cultura Bororo, e• que ocorre•
no

..
.,

vas alianças e quando se reforça a coesão grupal.
A co•plexidade dos funerais Bororo expressa ainda
a crise que ve• passando essa sociedade desde que entrou e•
contato co• os brancos. Desde a pacificação esses ritos fo
ra• exarcebados devido à perda de terras, às pressões
da
sociedade envolvente, à di•inuição de ali•entos, à •ortali
dade causada por epide•ias, etc ... Não é à toa que a
pala
ri•
vra Bororo (wororo) designa o pátio onde são feitos os
tos funerários. Se a auto-deno•inação é Boe, que quer dizer
ho•ens verdadeiros, após o contato passa• a ser cha•ados de
Bororo, o lugar onde se le•bra a •orte a todo instante.
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Um problema seríssimo que os atinge é o alto
dice de alcoolismo entre os adultos, e que chega mesmo
a
atingir crianças. Não existem estudos mais demorados a esse
respeito, mas ao que tudo indica, a causa do alcoolismo
a
ponta para a desestruturação social e para uma auto - destrui
ção coletiva.
A verminose é uma das principais enfermidades en
dêmicas (?) que os ataca. A sedentarização e a impossibili
dade de manterem o hábito de mudarem suas aldeias depoi s de
certo número de anos, agrava o problema.
,
Diarréias e gripes são freqüentes e existem
va
rios casos de tuberculose P.~tre as diversas aldeias
Boro
ro.
Mestre Mário Bordignon relata que em Tadarimana sãJ
freqüentes os óbitos causados por câncer ginecológico.

SITUAÇÃO DE TERRAS

•

..

De todas as aldeias já demarcadas - seja no sécu
lo pas sado, ou pelo Serviço de Proteção ao 1ndio restam
apenas quatro reservas, já demarcadas, mas que
permanecem
sem homologação. As quatro -H.eas que restaram são as seguin
tes: Perigara, no Pantanal, com 10.074 ha; Gomes Carneiro,
na s margens do Rio São Lourenço, com 25.694 ha; Tadarimana,
no município de Rondonópolis, com 9.785 ha; e Meruri,
a
50 km de Gal. Carneiro, com 82.301 ha.
f a área de Gomes Carneiro que sofre o
problema
mais sério de invasões. Dos 25.694 ha, três quartos
estão
invadidos por fazendas. O fazendeiro José Pinto já
perdeu
três processos na FUNAI e inexplicavelmente continua ocupan- 61 -

do a área. José Roberto de Figueiredo Ferraz, r.ecebeu certi
dão negativa da FUNAI em 1975 , de 2.057 ha, no centro
da
reserva de Gomes Carneiro. Essa terra foi vendida para
Li
cinio Arantes, que tem a intenção de lotear a fazenda para
pescadores, o que trará conseqüencias incalculáveis para os
Bororo desta área. A mais recente invasão é a' da
Fazenda
Canaã, de posse de Moisés Feltrim, que pretende desmatar una
área das terras indígenas e já instalou serrarias e galpões
no local.

•
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OS PARESI
DADOS HISTÓRICOS

No sudoeste de Mato Grosso, e• u• chapadão arenoso
e árido, cortado por rios que corre• para o norte e•
dire
ção ao rio A•azonas e para o sul, ao encontro do rio
Para
guai, vive u• povo de língua Aruak que, a partir do século
XIX, passou a ser conhecido indiscriminada•ente como Pareci.
Seus integrantes se auto-deno•ina•~l!ti (gente, povo)
e
reconhece• outra classif cação à base da qual distingue•-se
e• ai•aré 1 Kozárini, Warére e Káwali . Constitue• subgrupos
que falavam dl aletos distintos e habitava• territórios con
tíguos co• li•ites be• definidos.
Os registros disponíveis traze• referências à loca
lização dos Wai•aré na região dos rios Verde, Sacre e Papa
gaio; dos Kozárini que se espalhavam pelo divisor de águas
dos rios Juba, Cabaçal, Jauru, Guaporé, Buriti, Juruena, e
dos Kaz{niti que viviam à leste, no vale do rio Su•idouro ,
afluente do Arinos e do Sepotuba, tributário
do Paraguai
(cf. Rondon, 1910:13).
A história das relações entre os Haliti e distintos
segmentos da sociedade envolvente re•onta a 250 anos aproxi
•ada•ente. As pri•eiras referências ao s ertão dos Paresi da
tam do último quartel do século XVII. Bandeirantes
paulis
tas à caça de índios, prática que aliara•, posteriormente ,
à exploração das riquezas •inerais da região, fora• os pri
•eiras a contatar esses índios. De acordo co• Antõnio Pires
de Ca•pos, preador de índios que escreveu u• relato sobre o
•Reino dos Paresi•, e• 1723, estes constituía• u• povo nu
•eroso, for•ando aldeias de até 30 casas. Cha•ou-lhe
aten
ção o fato de sere• agricultores incansáveis, pacíficos e de
fácil trato (Ca•pos, 1 862:443).
F

..

..

'-.,.
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A exploração mineradora, que sustentou a
economia
regional até o penúltimo quartel do século XIX, quase extinguiu a população Paresi. O testemunho de Karl Von Den Stei
nen, etnólogo alemão que percorreu a região naquela época ,
é contundente: "milhares de índios foram arrebatados
pela
voragem da morte, e somente os que souberam fugir à civili
zação e con.v ersãc gozam ainda de alguma saúde" ( 1940: 542).
Em períodos subseqüentes, o planalto matogrossense
atraiu contingentes populacionais envolvidos com a
extra
ção da seringa e da poaia. As seringue iras vicejavam nas ma
tas que circundavam as cabeceiras e acompanhavam os
rios
que adentram pelas terras Paresi. Assim, suas terras foram
palmilhadas no sentido leste - noroes te (Diamantino/Juruena)
e sul-norte (Cáceres/Tapajós). As relações entre seringuei
.
ros e índios foram marcadas por situações de extrema
V10
lência, como a que resultou no incêndio da aldeia Koterecô
-suê, hoje conhecida como Aldeia Queimada, e aquela em que
trabalhadores índios dos seringais do Bacaval foram
assa
sinados (cf. Rondon, 1915:78).
No início deste século, uma frente de caráter ofi
cial, chefiada pelo então Tenente Cândido Mariano da Silva
Rondon - a Comissão Rondon - cortou o território
Paresj
com a incumbência de estabelecer uma nova· linha telegráfi
ca que ligaria Mato Grosso ao Amazonas. A atuação da
Co
missão junto aos Paresi atingiu o povo· cuoo um todo, tendo
implicações ao nível da organização territorial e
social
~
indígena, seja através da dispersão dos grupos locais,
a
fastados de seus territórios originais, seja através
da
introdução de novos valores e padrões de socialização (cf.
Costa, 1985: 229-236) ..
As frentes de atuação missionária constituem um ca
pítulo importante no processo histórico de contato
entre
os Paresi e a sociedade envolvente. Em __1946, padres
e
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irmãos jesuítas da Prelazia de Diamantino estabeleceram, na
antiga estação telegráfica de Utiariti, um centro educàcional para crianças dos povos indígenas da região.
Desde então, os jesuítas passaram a se responsabilizar pela assistên
eia aos povos indígenas sob sua égide (Irantxe, Rikbaktsa,
Paresi e alguns grupos Nambikwara). No que se , refere aos Paresi, a Missão Anchieta atuou até o final da década de 70.
Um marco na atuação jesuítica foi a desativação do internato
de Utiariti, em 1969. Voltaram-se para as aldeias, assistindo as populações indígenas, principalmente na área da saúde.
A Missão Anchieta foi responsável, juntamente com os indigenistas da OPAN (Operação Anchleta) pela tentativa de implantação de um projeto de agricultura mecanizada entre os Paresi.
Ainda na década de 60, os Paresi passaram a ter um
contato sistemático com duas agências protestantes, originá
rias da América do Norte: South American
Indian Mission
(SAM) e Summer Institute of Linguistics (SIL). A
primeira
,
.
terminou por ser expulsa das terras indígenas pelos propr1
os Paresi, que não toleraram as tentativas
dos missioná
rios de interferir no encaminhamento de sua vida religiosa.
Os mi-ssionários do SIL desenvolvem trab,alhos de lingüística
entre os Paresi até o presente.
•
1N FORMAÇÕES ETNOGRÁFICAS

As aldeias Halíti são, caracteristicamente, de bai
xa demografia. São, l'i'rije, na área da reserva, perto
de
800 pessoas, dispersas em 23 aldeias, variando de 6 a
60
indivíduos cada uma.
Vivendo em uma região típica de cerrado, os Halíti
preferem estabelecer suas aldeias nas proximidades
das
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cabeceiras dos rios, onde o solo apresenta-se mais
propí
cio à agricultura. Anuais, as roças distam de 3 a 5 Km da
aldeia, onde cultivam, basic~mente, a mandioca brava.
Os
grupos domésticos, assim como as famílias elementares, são
as principais unidades produtivas.
Os produtos da caça são, também,elementos importan
tes da dieta do povo. Cada aldeia tem, pelo menos,
dois
caçadores. Exceto na~caçadas destinadas às grandes festas,
percorrem sozinhos grandes distâncias a pé, utilizando
a
arma de fogo e o zayákoti, um escudo venatório que permite
'
aproximar-se da caça sem ser notado.
•
Paralelamente às atividades de subsistência,confec
cionam
artesanato (arco, flecha, colar, pulseira ,
bo
la· rede. , cord~ .•. ), comercializado no mercado
regia
'
nal. Integrantes de três aldeias, situadas ao norte da re
serva, dedicam-se à extração da seringa, que é escoada pa
ra o mercado de Cuiabá.
Via de regra, uma aldeia é formada por duas casas
comunais, designadas háti, e por uma casa de pequenas pro
porções onde são guardadas as flautas sagradas, usadas por
ocasião ·da realização dos rituais. No plano ideal, as
du
as háti
estão situadas nas extremidades do pátio da al
deia, opostas entre si e de formato elíptico, com duas por
tas nas extremidades: uma para o nascente e outra para
o
'
poente. A cada casa correspohde um grupo doméstico, constituído por indivíduos pertencentes a três gerações .
A aldeia é uma unidade socialmente significativa
na sociedade Paresi; seus moradores forma~ um grupo social
específico, cujas relações são marcadas pela solidariedad:?.
Classificam-se como "parentes verdadeiros" e obedecem
a
uma série de direitos e obrigações. Cada aldeia possui um
líder, cuja habilidade principal é manter a coesão do gru
po, além da administração das atividades de· subsistência
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e organização dos rituais. A chefia é transmitida de
pai
para filho, preferencialmente o primogênito.
Cada aldeia conserva sua autonomia política
e
econômica, e possui direitos exclusivos sobre os recursos
do seu território, embora desenvolvam, entre si, uma vigo
rosa interação, expressa pela cooperação nos trabalhos, co
mo os de derrubada para a abertura de uma roça, na hospita
lidade e prodigalidade.

..
•

SITUAÇÃO ATUAL DOS PARESI
OS PARESI DA "RESERVA"

A partir da década de 60 deste século, a

região
•
onde se situam as terras 1 Paresi ganha uma nova fisionomia
econômico-social com a abertura da rodovia BR-364 (CuiabáPorto Velho), que facilitou a chegada de levas de
migran
tes, vindos dos estados do sul do país. Desde então,
os
conflitos passaram a marcar as relações entre os Paresi e
os fazendeiros que se estabeleceram na região.
Em 08/10/68, através do Decreto 63.368, foi deli
mitada uma área de 556.000 ha, tendo como limite norte
o
Paralelo 14, ligando a margem direita do rio Juruena à mar
gem esquerda do rio Verde e, ao sul a BR-364, no trecho que
compreende a ponte sobre o rio Juruéna e a ponte sobre
o
rio Verde; o limite leste, da margem esquerda do rio Verde
(ponte) até o Paralelo 14 e o limite oeste, da ~rgem
di
reita do rio Juruena (ponte) até o Paralelo 14. A área ofi
eia! não abrangeu grande parte das aldeias existentes, sen
reivindica
do que algumas encontravam-se dentro de áreas
'
das por fazendas (aldeias Formoso, Figueira, Estivadinho •
Capitão Marco, JK, Juína). Além do limite norte da reserva
encontravam-se quatro, aldeias Bacaval, Sacre, Seringa!
e
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Walahaliwinã. Passadas u•a década e meia de conflitos,foram
aprovadas em 1984, duas plantas de demarcação sendo,
uma
delas, com uma área aproximada de 563.586,5345 ha, no muni
cípio de Tangará da Serra, e outra, com 412.304,1958 ha, no
•unicípio de Diamantino.
Em 1985, foi demarcada uma área aproximada
de
19.700 ha referente à aldeia Formoso, no município de Tanga
rá da Serra. Os Paresi das aldeias situadas à sudoeste (Ca
pitão Marco, JK, Juína) luta• ainda hoje pela
demarcação
de suas terras, assim como os das aldeias Figueira e Estiva
dinho, que tiveram as respectivas áreas apenas delimitadas.
E• 1982, a FUNAI passou a atuar diretamente jun
to aos Paresi, através da implantação de postos indígenas ,
co• verbas do "Programa Integrado de Desenvolvimento do No
roeste do Brasil (Polonoroeste), abrindo, a partir de 83,os
postos de Aldeia Formoso, do Salto da Mulher e da Cabeceira
do Osso.
OS PARESI DA CIDADE

...

As extensas famílias Paresi que vivem hoje a sua
condição urbana migraram para as cidades, definitivamente,
a partirdo final dos anos 40. Estas, são sobreviventes
de
tiveram seus
grupos Paresi que, dizimados por epidemias,
territóriosinvadidos por seringueiros, poaieiros, e
ataca
dos por tribos inimigas,gravitaram em torno das estações te
legráficas, confundindo-se com a sua história. Vários têm
irmãos, primos, tios, em aldeias ou reservas. Alguns ainda
eonservam o nome de batismo, passado S9mo sobrenome a
seus
filhos e netos: Zonoizõ, Zonoicê, Kanazuê, Korezokerõ, Ari
zoré, Zoaízokoerô, Enoré. São, quase todos, parentes de Li
bãnio Koluizorocê, o amure Paresi-Waimaré que Rondon encon
trou, em 1907, na cabeceira do Tianá-iná-suê, afluente do
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Ti•alatiã, hoje rio Sacre.
Co• a !•plantação do telégrafo e• seu território,
fa•ílias, aldeias inteiras, centenas de Paresi •igrara• pelos caainhos da linha, atraídos pela proteção e assistência
da Comissão Rondon, Fora• precinsos guias, guarda-fios, telegrafistas, povoara• as estações, quando Rondon postulava que
essa era u•a alternativa ••ais justa• do que a exploração a
que eram submetidos nos seringais. Assi•, o território desses índios se transfor•ou, na aedida da instalação das estações, em território oa própria Co•issão.
Co• a desativação das linhas, suplantadas pela rãsiotelegrafia quando nem be• era• concluídas, esses
índios
fora• abandonados à própria sorte, não lhes restando
outra
alternativa do que a •igração para a cidade, diante de fortes pressões de seringallstas e fazendeiros.
Vivem hoje de irrisórias pensões e aposentadorias
do Correio e T~légrafos e• Cuiabá, Dia•antino e Vilhena (RO)
à espera, co•o dize•, do •reconheci•ento das autoridades•.
Maxi•iano Enoré e Cecília Ka•aikoazalô cansaram-se
de esperar. Enoré morreu e• 1984 e Ka•aikoazolô e• 1986, e•
Cuiabá.

OS PARESI DE "PARECIS"

A espera do "reconheci•ento das autoridades" vive•

também, ainda hoje, os Paresi da antiga estação telegráfica
"Pareeis", à beira da antiga BR-364, ao norte de Dia•antino.
Foi a primeira estação inaugurada por Rondon, em 1907,
nas
terras desses índios.
As três fa•ílias Zurumará foram os únicos que permanecera• naquele antigo território, resistindo às invasões
de fazendeiros e suas plantações de soja. João Zurumará, tro
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peiro e guarda-fio ~a Comissão Rondon, reside definitivamente em "Pareeis" desde os anos 50 e lá criou seus filhos, depois ~a saída de Maximiano Enoré e da morte de Antônio Kanazuê, por completo abandono.
Desde hovembro de 1977, a filha de João Zurumará,
Djair Zurumará, reivindica à FUNAI (processo ·no 4.995)
que
tome providências para a expulsão dos invasores que reclamam
direitos sobre aquela terra, inclusive sobre a própria sede
da antiga estação telegráfica, inquestionavelmente um patrimôni o histórico de M~to Grosso .
Mais uma vez, a incompetência da FUNAI· tem favoresão
c ido uma situação extremamente sórdida, onde índios
transformados em invasores da sua própria . terra~

OS PARESI DO PI UMUTINA

...

-

Em 1934, com a desativação das estações telegráficas, o antigo S~P.I. transferiu, compulsoriamente. os Paresi da estação Utiariti para Barra do Bugres, próximo à Cuiabá, no então recém criado posto "Fraternidade Indígena", hoje Posto Indígena Umutina. Nos moldes da política autoritária desse órgão, forc.w transferidos índios de vários
grupos
distintos, sem qualquer convivência históriaa, como Xavante,
Kayabi, Sabanê (Nambikwara) e, principalmente, Umutina e Paresi-Waimaré.
Atualmente, os Paresi são maioria, depois que
os
índios Umutina, seus primeiros ocupantes, foram praticamente
dizimados por epidemias. Dos Paresi, apenas os falantes mais
antigos praticam a língua, sendo o português a língua geral.
J
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OS UMUTINA

-

"De que nos serve tanta farinha e roupa se lllbrr•
mos de moléstias que vocês nos passaran. Agor• que
todos morremos você diz ser nosso amigo,por
que
não nos curam?" (1)
Umutina é uma ramificação da grande nação Bororo,
pertenc~nte ao tronco lingüístico . Macro-Jê e à família
Otu
kê. Historicamente, caçadores e coletores afirmam, em
uma
de suas lendas, que a gente Bororo é originária de uma
mu
lher Umutina. Praticam o ritual de culto aos mortos, sendo
uma de suas manifestações culturais mais importantes.
Pin
tados de jenipapo, carregavam nas costas couros de animais
acreditando que neles encarnavam-se espíritos de seus
mor
tos.
separação
E impossível precisar quando se deu a
dos grupos. A hipótese mais provável é de que, quando
os
Bororo vieram da Bolívia várias facções procuraram o
rio
Paraguai e perderam contato com o corpo principal da tribo,
.
que desceu o rio e ocup·OU os. vales do.'.:. Cuiabá, São Lourenço
'
e posteriormente o Araguaia (Bororo Orientais), conhecidos
'
também como Bororo da Campanha e Cabaçal, enquanto os
Umu
•
tina empreenderam a marcha mais para o norte, subindo o rio
Para
Sepotuba e dominando as regiões do rio Bugres,~ Alto
•
guai e proximidades do município de Jangada.
A autodenominl ção dos Umutina é bastante discuti
da. Kalervo Oberg (2) aiirma que os índios se identifica -

...

•

~

e

(1) - Dito por Boepá Umutina aos funcionários do S.P.I.-Ver
Revista do Museu Paulista, N.S.,Vol XIII- 1961/62,por
H.Schultz;
(2) - Indian Tribes of Northern Mato Grosso,Braz~l-pág 160;
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.vam como "Boloriê" (homens antigos), enquanto que Max Schi•
mit (3) e H. Schutz (4) levantaram denominação de Umotina e
Umutina, respectivamente, ambas sem significado na língua da
tribo. O índio Kupooonepá (5) afirmou que eles se denominavam "Balotiponé" e Umutina foi uma des ignação atribuída
a
eles pelos Paresi - Imuti em Pares i si nifjca: ente branca
ou civilizada ( o Umutina são co siderados o 'ndios de pele mais ela a do Brasil). São conhecidos também como "Barba( "d o ~, devido ao fato de possuírem barbas ou usarem postiças,
feitas de pelo de macaco bugio ou de cabelos das
mulheres
da tribo º

CONTATO

Os primeiros contatos dos Umutina com os "civilizaoos" deram-se por volta do século XVIII, quando estes exploravam o Mato Grosso. Foi Antonio Pires de Campos
quem
primeiro adentrou na região, chegando até a Chapada dos Paresi em busca de índios para escravizar.
Depois com o ciclo da mineração as penetraçõe$ se
intensificaram, mas foram os extrati.vistas .q ue, em ht1sca da
ipecacuanha ou ppaia (Cephaelis ipecacuanha) e da seringueira
(Hevea brasiliensis), abundantes nas matas ciliares do
rio
•

(3) - Los Barbados o Umotinas en Mato Grosso (Brasil). Revis
tade la Sociedad Científica del Paraguay-Vol. 4 - Assunción/1941);
(4) - Revista do Museu Paulista, Nova Série, Vol.XIII - SP1961/62;
(5) - Informações prestadas pelo índio Pedro Kupodonepá
ao
Chefe do P. I. Umutina A. . J. Jesus em 1975.
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Paraguai e seus tributários, se fixara• definitiva•ente
na
região. Devido às constantes invasões por parte dos
mateiros, os Umutina abandonaram as aldeias localizadas nas proximidades do rto "Xopo" (Bugres) e no rio "LaripÓ"(Paragei).
Com a fundação de Barra do Bugres e co• a excelenexportada
te cotação atingida pela poaia, que estava sendo
,
para a Europa, nova l~va de poaieiros adentrou no últi•o reduto Umutina e incentivou os comerciantes a patrocinarem gru
pos de chacinas contra os índios.
Essa animosidade perdurou por muitos anos, so tendo fim quando Cândido Rondon teve que trazer um ramal da linha telegráfica da Estação Paresi para Barra do Bugres.
No
Rondon
dia dois de agosto de hum mil, novecentos e doze,
Umutina
consegue manter o primeiro contato pacífico com os
Estigarriba
e em 1919 os sertanista~ Helmano Mascarenhas e
consolidam a "pacificação".
Mesmo com a atuação do S.P.I. na região e de Rondon ter conseguido do governo do Estado de Mato Grosso
garantia para as terras dos Umutina, a situação de paz era aparente. Poaieiros e seringueiros interpretavam erro~eamente
a saudação guerreira dos Umutina, que consistia no seguinte:
ao se aproximarem dos estranhos armava~ suas flechas e
com
os arcos retesados apontava• para o peito dos homenageados,
dando pulos e gritos de guerra. Num dado momento soltavam as
flechas e, numa fração de segundos, seguravam-nas para impedir que atingissem o alvo. Apavorados os civilizados reagiam
com balaços de carabinas.
A convivencia pacífica com o dominador foi d~sas
trosa para os Umutina, e fez mais vítima que todas as guerras de extermínio movidas contra eles. A gripe, o sara•po, a
bronco-pneumonia e a tuberculose foram os principais fatores
de depopulação dos Umutina. Antônio Leverger, em 1826, calculou uma população de 400 pessoas e Mascarenha$, em
1920,
-
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encontrou apenas 150 Umutina. Harold Schutz, no ano de 1. 943,
encontrou apenas uma maloca com 23 Umutina independentes.
Nesse mesmo período, aproximadamente 50 órfãos estavam sendo
criados na sede do Posto Fraternidade Indígena. Hoje, a velha Kazacaru Boronepá, que saiu da aldeia aos 12 anos, é
a
última representante dos Umutina independentes.
Em 1980, a população do P. I. Umutina (Fraternidade Indígena) era de 77 pessoas: 36 eram Umutina descendentes
de órfãos recolhidos à sede do Posto e de alguns Umutina independentes. O restante eram mestiços dos Paresi, Kayabi
e
Nambikwara que foram trazidos pelo S.P.I. quando a população
Umutina começou a declinar (6).
O Posto Indígena Umutina (Fraternidadelndígena) tam
bém serviu como "Posto de reeducação" para índios de outras
nações, e que eram considerados problemáticos pelo
S.P.I./
FUNAI. Neste trabalho, principalmente o S.P.I., os
índios
foram obrigados a abandonar sua língua materna, seus costumes e a adotar um comportamento fundamentado no de uma
sociedade agro-pastoril. Para abafar os desentendimentos surgidos entre índios representantes de vários povos, o S.P.I.
usava de extrema energia. Mas só depois de vários casamentos
intertribais é que essas animosidades e ressentimentos
se
amainaram . .
•

ATERRA

A região atual dos Umutina é uma área de transição
entre o Pantanal e a Amazônia, com características peculia-

(6) - Recenseamento realizado por A. J. Jesus
09/P. I. Umutina - FUNAI/1980).
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(Relatório n2

res de cada região. A Reserva é limitada por dois rios, o
Paraguai e o Bugres, formando quase uma ilha fluvial,
co•
exceção de uma linha seca ao norte com 12 km de extensão.
Inúmeros córregos nascem no interior da reserva, suas
•argens são sombreadas por matas de buritizais. No meio do campo de capim-sapé há formações de "oásis" de ~abaçuzais . Não
se nota relevos muito acentuados, por isso na estação chuvosa, de novembro a abril, parte da reserva fica inundada.
Os limites naturais e a constante vigilância
dos
índios têm impedido invasões nas suas terras, demarcadas em
1960, com 24.625 hectares aproximadamente (7).
A subsistência do grupo dá-se através da agricul, .
tura, pecuar1a, pesca, caça e extrativis~o
(ipecacuanha),
sendo complementada através de Projetos Agrícolas da F~NAI,
em convénio com o Polonoroeste.

•

,

(7) -

Registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis em
Rosário Oeste sob n° 4.021 do livro nº 03-D, folhas ~
270, em 19/04/1960;
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OS BACAIRI

•

Os Bakairi - cuja língua pertence à família Karibsomam cerca de 520 indivíduos, 231 a mais que há dez
anos
atrás. Destes, 485 vivem em duas reservas, denominadas Santana (35.470,7443 ha) e Pakueran (61.405,4605 ha), situadas
nos municípios de Nobres e Paranatinga, respectivamente. Demarcadas recentemente (1984 e 1985), não apresentam, no momento, problemas de invasões. Na primeira delas residem 136
Bakairi, em quatro aldeias. Na segunda, 349 deles, em 7 aldeias. Os demais vivem em cidades, fundamentalmente Cuiabá,
e em estabelecimentos agro-pecuárias.
O termo Bakairi foi registrado pela primeira
vez
em 1723 por Antônio Pires de Campos, predador de índios. De
origem desconhecida, não fazendo parte do léxico da
língua
que falam, passou a ser aplicado a vários grupos locais dess e povo que auto-identifica-se pelo termo "Kura".
Segundo os Bakairi, o seu local de origem situa-se
pouco abaixo da confluência do rio Verde com o Pakueram (Paranatinga ou Teles Pires), no salto "Sawãpa", constantemente
invocado em seus mitos. Nessa .região vivem em diversas · al.
deias, à margem direita do Paranatinga. Por pressão de grupos inimigos - Tapayuna, Nambikwara e, fundamentalmente, Kayabi - somadas às rixas internas, migrara• em diferentes direções. Uma parcela deles se deslocou até alcançar o córrego
•
Santana, região onde hoje se encontram. Outra subiu o Parana
tinga, fixando-se na região onde atualmente se localiza
a
reserva Pakueran. A maior parte deles foi para o Tamitatoala-Batovi e Kulisehu (ou Curisevo), afluentes do Xingu. Estes, por largo período de tempo, perderam o contato com os
demais. Cronistas, viajantes e exploradores
registraram,
nessa região, em períodos diversos, antigas aldeias Bakairi.
Os descendentes daqueles que passaram a viver
na
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região de Santana, reivindicam para si a condição de "verdadeiros Bakairi", por terem sido os primeiros a ganhar
esse
nome. Daí poder-se inferir que foram os primeiros a
serem
contatados pelos "Karaíwa" predadores de índios. Sua presença é registrada, em 1738, nas minas de Mato Grosso na condição de escravos e, posteriormente, na região de
Diamantino
(1805-1850aproximadamente). A expansão da pecuária
e
da
agricultura, atividades subsidiárias à exploração
mineral,
alcançou os Bakai·ri, que passaram a viver às margens do Paranatinga. A partir de 1847 vinham juntamente com os de San tana à Cuiabá, na Diretoria Geral de 1ndios da Província, em
busca de ferramentas, tecidos, armas de fogo, etc. Em 1848,
o Diretor Geral classificava-os enquanto "mansos" e
"independentes", ainda que mantendo relações com não-índios.
Estes Bakairi, posteriormente, engajaram-se
na
atividade extrativista da borracha, fundamentalmente os
de
Santana que, em 1887, vinham come r c ializá-la em Cuiabá.
Os
de Paranatinga eram explorados na lavoura e criação de gado
nos estabelecimentos que foram s endo implantados na região.
A presença de seringalis ta s ,
que
instalaram entrepostos de seringa! dentroda res erva Santana - criada
em
1905 com o objetivo de ordenar a ocupação e exploração
de
seringais nativos - e em área contígua a ela, por um
lado,
e a passagem do cientista e explorador alemão Karl Von
Den
Steinen, por outro, alteraram. profundamente os rumos de sua
história.
Os Bakairi de Santana que, em 1884, somavam 55 indivíduos, passarama trabalhar compulsoriamente na
extração
da borracha, sofrendo todos os tipos de violência
típicos
dessa atividade econômica. Foram, inclusive, proibidos
de
falar a sua língua. Tal situação permaneceu até a década de
70 deste século, quando os Bakairi conseguiram expulsar estes invasores de sua área e quando os . seringalistas que
se
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instalaram em área contígua venderam a propriedade para paulistas que nela passaram a desenvolver a pecuária intensiva.
Somente em 1965 foi criado o Posto Indígena Santana,
mas
s eus funcionários se aliaram aos seringalistas, em nada alterando a situação que viviam os Bakairi dessa área. OSummer
Institute of Linguistics, a partirde 1968, se fez presente,
de forma intermitente. Da mesma forma, os missionários
da
Missão Anchieta, a partir da década de 70.
A partir de 1976, estes Bakairi passaram a
viver
de seus pequenos roçados, da pouca caça e pesca existente na
reserva e da venda da sua força de trabalho aos
proprietários da região.Atualmente, dedicam-se apenas às
atividades
internas à reserva. Incluídos na área de influência da
BR364, contam com trator, caminhão,implementos agrícolas e gado, aí colocados através de projetos de desenvolvimento f inanc iados pelo Polonoroeste. Contudo, nestes projetos econômicos implantados pela FUNAI, não foram levados em
conta
elementos básicos de sua estrutura social, terminando
por
favorecer a aldeia mais populosa e contígua ao Posto, resultando no a c irramento de conflitos entre aldeias e facções.
Os resultados dessa história de contato
foram:
maior número de casamentos com não-índios, desequilíbrio populacional em termos de idade e sexo, abstenção de se falar
a língua diante de "Karaíwa", ausência de xamãs e de rituais
como aqueles que marcam o início da Ruberdade, entre outros.
Pres ervam, contudo, várias características recorrentes
aos
demai s a nível de ordenação social e realizam um único ritual, de extrema importância porém, que é o "batizado
do
milho" . Todos falam o português e praticamente todos falam
a língua nativa.
Quanto ao grupo que se estabeleceu às margens
do
Paranatinga, reduzido por fortes epidemias de sarampo,
somavam, em 1884, 22 pessoas. Trabalhavam como guias, remado-·
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res, construtores de canoa em expedições de Steinen
1887) - assim como em outras que passaram a explorar a
região do Xingu e o Teles Pires - restabelecendo-se,
através
delas, as relações entr~ estes e os Bakairi que passaram a
viver em tempos anteriores às margens do Tamitatoala-Batovi
e Kulisehu. Nessa ocasião os Bakairi, que viviam
nesses
afluentes do Xingu somavam cerca de 326 pessoas. Usavam, como os demais xinguanos, machados de pedra.
A partir de então o governo passou a pôr em prática um plano de ação que visava atrair todos os povos xinguanos para o Paranatinga, colocando nesse local "brindes" para
atraí-los. Foi com esse objetivo que demarcou-se a reserva
e fundou-se um posto indígena. Mas somente os Bakairi migraram definitivamente para esse local, tendo a última
delas
ocorrido e• 1923.
As epidemias, somadas às confrontações com os Xavantes, que tiveram lugar nesse processo migratório, resultaram em uma depopulação significativa, extinguindo-se
aldeia inteira. Ao chegar em Paranatinga, reordenaram-se
em
várias aldeias. Além de seus roçados, passaram a
trabalhar
compulsoriamente nas "roças do posto", na transformação
de
produtos (mandioca em farinha, cana em rapadura e açúcar de
barro, etc.) para o sustento do mesmo e dos· "xinguanos" que
aí vinham em busca de bens que não produziam.
Trabalharam
também como tropeiros, perfazendo o caminho Posto-Cuiabá-Pos
to, transportando· "brindes" e mercadorias. Oo Posto
também
partiam tropas para outros pontos da região, destinados
à
"atra~ão e domesticação" de outros povos indígenas. ~ o caso
dos Postos Indígenas Pedro Oantas, José Bezerra,
Culisevu
(atual Marechal Rondon), Pirineus de Souza e Major
Libanio
Coloi.ierecê. Movimento de tropas que decaiu apenas como próprio declínio do S.P.I.
Os Bakairi participaram também na "atração e
pa- 81 -

cificação"dos Xavante que alcançaram a região do Batovi ,
sendo que uma parcela destes chegaram a viver na
reserva
Paküeran (conhecida por Simões Lopes, um dos nomes anterio
res do Posto), tendo sido criado no interior dela o P.I. Pa
raíso para prestar-lhes assistência. Na década de 70
es
ses Xavant~ se retiraram da área.
Além de funcionários do SPI, fizeram-se presen tes missionários da South American I~dian Mission, a
par
tir da década de 20, buscando convertê-los ao protestantis
mo. Estes, somente na década de 60 se retiram da área, por
pressão dos Bakairi, segundo os mesmos afirmam.
Em 1942, por ordem do SPI, as diversas aldeias
foram aglutinadas em uma só, junto à nova sede do posto,lo
calizada próximo à confluência do ribeirão Azul com o Para
natinga, onde ainda hoje. se encontra o Posto e a aldeia Pa
küeran. Esse sistema de exploração da força de trabalho Ba
kairi declina juntamente com o SPI. A esse período os
Ba
kairi se referem como o "tempo da escravidão", marcado pe
lo trabalho forçado, pelo exílio compulsório (não raro em
terras de grupos rivais), pelo rígido controle de sua~ vi
das: pelos castigos aplicados aos "infratores" da
ordem
imposta.
Nas décadas de 60 e 70 - fortemente marcadas pela
presença de missionários do Summer Institute of
Linguistics - os Bakairi viviam de seus roç~dos, da caça, da pesca
e da venda de sua força de trabalho aos proprietários
de
a
terra da região. Nessas duas décadas também se registra
inpresença de missionário~ da Missão Anchieta, de forma
termitente.
Incluídos na área de influência da BR-364, passaram também a contar com recursos do Polonoroeste, aplicados
pela FUNAI em forma de projetos de desenvolvimento comunitá
rio, que incluíam, entre outras coisas,tratores, caminhões,
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i•plementos agrícolas. A falta de orientação técnica, a
po
breza dos solos, associadas à infestação de gafanhotos resul
taram, em quase sua totalidade, no insucesso das lavouras me
canizadas. Por outro . lado, a implantação desses projetos sem
levar em consideração a estrutura social desse povo,
termi
nou por fazer prevalecer a tendência latente e estrutural de
•
sua sociedade à fissão.
Em 1982, · culminando um processo de acirramento de
conflitos,uma parcela da população partiu e fundou nova
al
dela em outro ponto da reserva. Por não aceitar a interferên
eia do chefe de posto em suas vidas, estes foram alijados de
seus direitos com ~elação aos recursos Polonoroeste. Recorre
ra• então à OXFAM, que financiou dois pequenos projetos ne
gociados pelos próprios Bakairi.
E• início de 1985, os Bakairi conseguiram afastar
O · chefe de posto, colocando nessa função um Bakairi
funcio
nário da FUNAI, do setor de saúde. Ano marcado pela ausência
de funcionários não~índios na área, por luta pela terra e pe
lo faccionamento~ da aldeia Paküeran (na verdade forjada pelo
SPI), em várias aldeias. Hoje somam ao todo, sete. Cada uma
dessas aldeias conta com .projetos específicos que, embora de
pequeno porte, atendem mais às suas reivindicações e necessi
dades.
Ao encerrar o ano de 1986, passa a atuar um
con
selho de líderes das aldeias . ("caciques") em substituição à
figura do chefe de posto, assessorado· por uma "secretária" ,
ocupada também por um elemento Bakairi, funcionário da FUNAI
há •uitos anos.
A educação é bilinyfte, efetuada nas aldeias por mo
nitores e professores Bakairi, que elaboraram uma
cartilha
na sua língua nativa, visando a alfabetização.
Nesta reserva, os Bakairi contam com xamãs que são
atuantes e presidem também inúmeros rituais que praticam, en- 83 -

tre eles, o "sadyre" (furação de orelha), o iakuygãde,
o
Kapa, o "batizado do milho", entre outros. Atualmente
ne
numa missão atua entre' eles, por não estarem dispostos
a
aceitar, também nessa esfera, ingerências de "Karaíwa".
Tendo adquirido o co~tume de batizar seus filho s,
o que consideram importante para a convivência' interétnica ,
dirigem-se à Paranatinga, sede do município, onde realizam
os batizados das crian~as.

•
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Os Enawenenawê, i•pr~pria•ente conhecidos por· •sa
lumã", são um povo de língua Aruak que i•e•orialmente habi
ta a região do rio Juruena à Serra do Norte (MT), de
acor
do com citações etnográficas, cujas referências mais
remo
tas datam do século XVII. Atualmente, são 168 pessoas
em
uma aldeia principal (a atual ·situa-se à •argem esquerda do
!quê) e várias aldeias "secundárias", dispersas ao longo de
seu território, vivendo intensamente sua cultura, numa
vi
,
talidade plena e rara.
aldeias
Essa distribuição rotativa e extensa de
deve-se,• principalmente, à pobreza do solo da região,
que
impele o grupo - essencialmente agricultor - a contínuos des
locamentos para tirarem o melhor proveito possível de suas
roças. Como não consomem caça, também deslocam-se
intensa
grandes
mente por todos os rios e afluentes da regiã o em
pescarias coletivas, sendo o peixe a base proteica de
sua
alimentação.
Contatados em 1974 por membros da Missão Anchie
ta, quando contavam com uma população de cem pessoas, desde
1977 têm recebido assistência médica e acompanhamento per
manente por parte da missão e temporariamente por indigeni~
tas da Operação Anchieta - OPAN.
Relativamente privilegiadosµ:>r uma situação
geo
gráfica que lhe~ permitiu permanecerem por longo temp~ sem
ser~m incomodados pelas frentes · de expansão e com uma
força
cultural que os mantém autônomos de qualquer tipo de depen
dência da "civilização branca", os Enawenenawê ocupam
uma
área efetiva que se -estende do rio Preto, ao norte, à Reser
va Nambikwara, ao sul; rios Papagaio e Sapezal, à leste
e
rio Doze de Outubro, à oeste. Essa extensa ár~a lhes é
in
.
dispensável à sobrevivência, pois dela -dependem para o exer
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cício de sua agricultura,da pesca intensiva, coleta de fru
tos, mel, raízes e diversos utilitários e de consumo alimen
tar e medicinal.
Extrovertidos e festivos, a.gricul tores e pescado
res, os Enawenenawê. •antêm integralmente o seu modo de
vi
da, apesar dos vários anos de "contato". Na realidade,
o
cont~to co• a populaç~o brasileira. praticamente
inexiste ,
visto .que habi tualmen.t e não se afastam de seu território, so
bre o qual detêm absoluto domínio. Poucas coisas foram in
traduzidas no grupo, tais como ferramentas (machados,facões,
enxadas, etc.) e medicamentos básicos, de forma que é
um
povo_que te• crescido e se fortalecido culturalmente,
na
tranqÜilidade de seu cotidiano. Por seu isolamento e
auto
nomia produtiva, desconhec~m o dinheiro e,conseqüentemente,
o comérci~ da forma que é feito pelo homem branco.Todos os
indivíduos do grupo falam unicamente o seu idioma, e desco
n~ecem o significado da língua portuguesa, da qual
alguns
compreendem apenas pouquíssimas palavras.
Apesar disto , a situação fundiária no território
é alarmante, devido às invasões que paulatinamente têm ocor
rido em suas- terras, cercando e penetrando nos limites tribais, agredindo frontalmente o viver pacífico deste povo.
Estas frentes estão basicamente representadas na
expansão
dos latifúndios,nas empresas extratoras de madeiras e
nas
colonizadoras que, arbitrariamente, se introduzem e
tentam
se estabelecer em território indígena .
Estas invasões não têm sido impunes. Embora alhei
os ao poder e aomundo ocidental, os Enawenenawê têm consciência dos limites de sua terra, que lhes é sagrada em todos
os sentidos, e da necessidade de defendê-la a todo custo.
Incidentes graves têm ocorrido recentemente, cujo saldo são
mortes trágicas que poderiam ter sido evitadas se houvesse
uma demarcação efetiva
e vigilância ~ficiente por
parte
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das autoridades responsáveis ·pela questão •• Requisitada des
.
de o cantata até hoje, a "Area Indígena Salu•ã". não. está le
galizada juridica•ente, apesar .dos repetidos esforços
dos
interessados na preservação. desta cultura. Muitas e
infru
tiferas idas a Brasília já fora• feitas, e se•pre
i•peci
lhos são levantados, impedind~ o . decreto e ho•ologação da
área. Questões· ilógicas como a da SENA, que requisita
uma
parte. do território deste povo para a criação de uma "reser ,
va ecológica" (como se não fossem os índios os maiores pre
servadores do equilíbrio ecológic~ da região), dificultam, a
cada tentativa, uma resolução definitiva e urgente
desta
ques t ão .
Enquanto i sso, os autodenominados Enawenenawê, qqe
, .
na sua l í ngua significa algo como "os que possuem o esp1r_!
to", continuam vi vendo sua vida, em mei o a s eus festivos r i
tuais, suas roça s bem cuidadas e suas pescarias coletivas,
í1 fertilidade de suas mulheres e a liberdade sadia de suas
crianças. Mas permanecem atentos aos movi•entos dos •civili
zados" que os cercam, e deixam claro e• suas represálias Q..E
defenderão sempre o território que ·lhes pertence seçularmen
te, muito antes da chegada do homem branco. ConvivenJo paci
ficamente com seus vizinhos indíg,e nas (Na•bikwara,Cinta-Lar
,
ga, Canoeiro e Myky) e com os que respeita• seu território
e sua cultura, a ónica convivência atualmente problemática
é com o "civilizado" explorado~ que, ao longo de sua histó·
sobre
ria, quase sempre surge co•o o ~nvasor, avançando
suas terras com tratores, doenças e ar•as.

-
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OS MYKY

•

O povo Myky foi contatado a 13 . de junho de 1971.
Na época do çontato usava ainda machado de pedra lascada .
sua área situa-se em Mato Grosso, município de Diamantino ,
a 12 km do rio Papagaio e a 53 km da Brasnorte, cidade fundada recentemente por .colonizadora para.n aense. A terra
foi
demarcada após conflito com fazendeiros, mas até hoje o De
ereto 75.136/ 1973 ainda não foi homologado. São 47.094 ha.
Em 1971 os Myky era~ 22 pessoas. HQje são 36.
O Myky é um grupo isolado, não -pertencendo a
ne
nhuma família lingÜística. Continuam
a falar sua língua,mas
.
..
foram também aprendendo o ·portüguês, sobretudo com os Myky
se
do Cravari, vulgarmente chamados .Irantx~, povo do qual
•
desmembraram não se sabe exatamente a quanto tempo e CUJaS
línguas apresentam diferenças dialetais.
Ao longo desses 15 anos, os Myky têm mantido bas
tante integralmente
sua cultura original:
festas, rituais ,
.
.
costumes tradicionais, fartura de alimentação
totalmente
proveniente das roças familiares, caça e pesca, embora
a
caça venha se tornando de mais em mais escassa.
Des~e. 1975, a Missão Anchieia . ~ · responsável pelo
contato mantém uma presença permanente ju~to a eles e procu
ra acompanhá-los na sua ca~iohada. Aos ~oticos, muita coisa
foi sendo introduzida e adotada por eles; m'a chado, faca, an
zol, linhada, panela de alumínio, sabão, roupa, remédios ,
barco a motor., Toyota ... Também foi introduzido:
cana-deaçúcar, o plantio de fruteiras e a criação de galinhas. De
modo ~eral, essas introduções não eliminaram os
costumes
tradicionais, mas tiveram um caráter de complementação. Per
manecem usando arco e flecha, fazendo seu artesariato
pecu
liar, fiando . .e tecendo algodão para redes, plantando o bá
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sico de sua ali•entação: •ilh.o, cará, batata, _- feljão.
o uso
•
constante ·da cana ptatica•ente substituindó o •el e a criação ,
de galinhas, trouxera•· para o -grupo a exiqência de. u•a
vida
•ais sedentária.
Desde 1981 co•eçara• a cortar e vende~ · seringa
e
co• essa· venda e a de al~um . artesanato conseguem u•a relativa
auto-suficiência econõ•ica~
A mitologia conta a orige• da hu•anidade como a de
u• povo que estava dentro de uma grande pedra. Nela a 'huma
nidade estava "co•o pedra", deitada, dormida. Um dia, os ho
•ens resolveram. sair da pedra e conhecer o mundo lá fora.Foi
o acordar da humanidade, o sair dà pedra, do estático,
a
•
tomada de consciência e o começo de uma caminhada. Por 1SSO
na língua Myky, a mesma palavra designa dois conceitos de "ca
•inho" e de "história". A mitologia revela, pois, a consciên
eia de uma história ancestral: o povo Myky está "a caminho",
da "casa da pedra" para a "casa de cima", onde os mortos per
•anecem vivos, acompanhando o trajeto dos parentes aqui
na
terra. A "casa" e o "caminho" são, portanto, os dois grandes
símbolos culturais Myky e a presença do Absoluto e do .Eterno
é sacramentalitada na "jêta", cujo canto ritualiza a ~ida.
A partir de 1981 inicioµ-se uma experiência
de
escola entre os Myky, sendo que em 1979 tinham sido dados m
primeiros passos para a análise ligüística e o
estabeleci
•ento da primeira ortografia
experJmental do idioma. A es
cola .tem como objetivos:
- Ser colaboração para uma cons~iência maior de sua cultura
e de seus direitos;
- Proporcionar abertura de horizontes, capacidade de confron
to e enfrenta•ento no contato com a nossa sociedade e possi
bilidade de conhecimento e participação na luta dos outros
povos indígenas;
Procurou-se manter um sistema de escola co• os "pés no chão"
-~-

da realidade cultural e do processo histórico, levando
em
conta o sistema tradicional de educação tribal.
O atendimento à saúde tem sido feito sistematica •ente através de vacinação, tratamento contra verminose
e
assistência em momentos mais graves de gripes e outras epide
mias. Ainda usam suas plantas medicinais e o parto acontece
segundo o sistema tradicional. ( evidente que, à medida que
o contato se intensifica, a problemática da saúde vai se tor
nando mais complexa.
Os pequenos recursos provindos de uma ajuda finan
ceira são destinados aos gastos de farmácia, educação, manu
tenção do Toyota e do barco a motor, e os Myky, com
recur
sos próprios, oriundos da venda da borracha e de algum
ar
tesanato, arcam com as despesas de combustível.

'

•

•
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OS IRANTXE

Os Irantxe, que se autodenominam Myky, é um
povo
de língua sem vinculação com outras línguas indígenas do Bra
sil. Vivem em área reconhecida por Decreto em 1968, ao norte do município de Oiamantino-MT, em regiao de cerrado.
As primeiras referências aos Irantxe datam da pr1
meira década deste século, mas o cantata permanente com
a
sociedade brasileira é do final dos anos 40, quando suas ter
ras foram penetradas por levas de seringueiros, no "segundo
ciclo da borracha". Acossados por seringueiros e por outros
povos indígenas como os Tapayuna/ Beiço-de-pau (Suyá) e Rikbak
tsa (Canoeiro), além das doenças transmitidas . pelos " civili
zados" (notadamente o sarampo), a maior parte ~os remanescen
tes resolveu abrigar- se em Utiariti , onde a Missão Anchieta
congregava vários grupos tribai s e possi bilitou a
reversão
do processo de depopulação que ameaçava sua sobrevivência fí
sica , reduzindo-os a algumas dezenas de indivíduos. O
con
tingente de homens maior que o das mulheres, e o
casamento
com índias de outras etnias constituiu a revigoração popula
clo nal dos Irantxe. Segundo a Pe. Adalberto H. Pereira,SJ ,
desde 1951 a maioria da s crianças estudava em Utiariti, em
1964 quase toda a populaçao Irantxe - 52 pessoas -excluídos
os filho s dos casamentos intertribais , se recolheu
àquela
missão religiosa.

.

Atualmente, para uma populaçao de 136 indivíduos ,
mai s da metade se constitui de índios resultantes de casamen
tos intertribais envolvendo mulhere s Paresi, Cinta-Larga ,
Kayabi e Canoeiro. Mai s de 50% da população conta com menos
de quinze anos de idade, o que atesta o crescimento
popula
cinal acelerado e em curso. Hoj e, a maioria da população con
centra-se na Aldeia do Cravari, em quin ze casas, construídas
segundo o padrão regional (pau-a-pique ). Há ainda a
aldeia
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do Paredão, co• cinco casas e outras duas casas isoladas den
tro da reserva.
A área . indígena Irantxe incompletamente demarcada
é de aproxi•ada•ente 46.•.790 ·ha e se localiza à ·~rgem esquer
da do rio Cravari, não obstante o território original
situ
ar-se à •arge• direita do mesmo rio.
Os Irantxe, devido às dificul~ades que envolvem a
reconquista de terr·i tórios tribais face à usurpação de terras
resultantes da expansão das fronteiras internas da
socieda
de nacional;
estão divididos quanto a recuperar pelo
menos
..
uma parte de seu território tradicional ond~ viveram; morre
ram e . estão enterrados seus ante.p assados.
Os Irantxe p~aticam uma economia quase somente de
subsistência, com roças normalmente trabalhadas pel.as
famí
lias nucle~res, onde plantam especialmente arroz, mandioca
brava e mansa, feijão, catá, cana. A dieta é
complementada
·coin ~arne de caça e· peixe, e uma ou outra ave, produtos este~
no entanto, cada vez _mais escassos na mesa indJgena: o
rio
Cravari é pouco piscoso e a . ca~a é rara naquela região~
on
de predomina o cerrado médio. Além disso, a terra é pobre pa ~
ra o tipo ~e cultura que praticam (coivara ou roça-de-toco),
o que é atestado pelo fato de que novas roças são. abertas to
dos os .anos. Os bens industrializados que já se incorporaram
ao~ hábitos Irantxe (roupas, instrumentos para
o
trabalho
agrícola, óleo, sal, fósforo, lanterna de pilha,sandálias de
•
borracha, ,café , açúcar, sabão, anzol, linha de pesca, fumo ,
relógio, bicicleta, etc.)são ·obtidos com o dinheiro proveniente da venda da borracha recolhida nos seringais da
área
indígena.
O. processo de aculturação a que estiveram submeti
dos desde que ent~aram e• . contato permanente com a sociedade
·nacional· ·fez com que os Irantxe assimilasse• mui tos padrões
da cultura 'dita "civil.i z.ada". O. traje~ a religião católica,
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. a dança aos pares, a •úsica (tipo sertaneja) cantada e aco•
panhada ao ·.vlo.I:lo., a língua brasileira regional. (s6 os •ais
velhos pratica•, ainda, ocasional•ente; . a l~ngua Irantxe) ,
alo itens da sociedade· regional assl•ilados e valorizados
pe
.
.
los •ndernos Irantxe.
.
.
!'· •aioria deles se eelu.c ou e• Utlariti sob a dire
•
çlo dos jesuítas de Diaunt.ino, que ainda lt)es pi:esta• algu• assistência., A educação · for•al
·n a _a ldeia te• sido ins.tá
.
vel, ora. através das_
ir•ls
·re~lgiosás, ou dos próprios
indi
.
.
os que possue• •ais instrução e habilidade para o ensino,ora
de..tivando-~e por períodos relativa•ente longos.
A aldeia conta co• far•ácia razoavel•ente equipadque ,ê atendida ei revesa•ento por duas ou três índias
com
instrução e• enfermagem. As condições de saúde da comunidade
slo bastante satisfatórias. Os casos •ais agudos, be• co•o a
•alaria dos partos são atendidos e• Oia•antino ou em Cuiabá •

•
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OSNAMBIKWAR'A
LOCALIZAÇÃO E POPULAÇÃO

Nambikwara é o nome genérico que corresponde
a
mais de 20 subgrupbs, outrora conhecidos como "cabixis", e
que ocupavam mais .de 5.500.000 ha à noroeste do Mato Grosso
e sul de ~ondônia: Vale do Guaporé, ao norte deste vale
e
área do campo, à leste.
Estima-se que no início do século XX, a população
Nambikwara atingira um nómero de 10.000 a 20.000 pessoas,ou
na pior das hipóteses, 6.000 . Alguns grupos estão
reduzi
dos a poucos indivíduos. A população atual ·é de
u~
pouco
mais de 800 pessoas.
Apesar dos vários contatos com a sociedade · nacio
nal, desde o início do século XVIII, só sofreram : a invasão
esmagadora de suas áreas nos óltimos 70 anos, sobretudo na
década de 70, com conivência da FUNAI e incentivos da SUDAM,
no Vale do Guaporé . .
Os cantatas ·foram efetuados de · maneir.a desordena
da. Os primeiros datam da época da fundação da cidade
de
Mato Grosso (ciclo do ouro matogrossense), e do quilombo AI
deia Carlota, posteriormente, vieram os poaieiros,coleto~s
de ipecacuanha (poaia), seringueiros e atualmente os peões
das grandes fazendas.
t

CULTURA

Os Nambikwara têm, provavelmente, três língt.Ja:; di
ferentes, com inómeros dialetos regionais. Outros ítetls cu!
turais também variam conforme a região, mas a
organLzação
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social é a •es•a e• todos os subgrupos, que •antê• bo•
laclona•ento entre si.

re

ASPECTOS DE SUA E:SrTRUTURA SOCIAL

São dispersos, não aceitando
•orar e• grandes al
•
deias. Sua mobilidade se explica pela natureza de sua estru
ra social.
Os membros de cada aldeia são únidos pela obriga
ção de partilhar comida, tendo cada família sua roça
pr~
pria, sendo a atividade agrícola praticada, sobretudo, na
primavera/verão. A caça, pesca e coleta são também at--ivida
des básicas na subsistência dos grupos.
As mulheres Nambikwara são encarregadas do forne
cimento e preparação de matérias vegetais, e os ho•ens
de
matéria animal, e para sobreviver é necessário casar.
As muitas facções internas dos Na•bikwara têm uma
função sócio-política e econômica de real importância.
De
acordo com as coincidências de nascimento, desenvolvem-se
vários tipos de facções:
- O oai que tem.muitas filhas, consegue muitos genros • para
trabalhar com ele e fortalecer sua facção;
- O pai de mui to.s filhos tem uma luta dura para mantê-los em
casa, mas, se o consegue, também forma sua facção;
- Pais que têm tanto filhos cano filhas, perde uns e ganha esposas para outros e, com astúcia, poderá ta1'1én formar facções;
- Pais que têm um só filho ou filha, geralmente acompanham
o filho quanoo este se casa, ligando-se a outras facções·;
As facções são de pouca duração. As facções forma
das por genros e sogros (quando morre o elo de ligação - so
.
gro), a mesma se desintegra. racções formadas por
1rmaos.
continuam após a morte do pai. Esse tipo de facção só pode
continuar na terceira geração, se a segunda, como a

-
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)
ra, consegue ter muitos
filhos e retê-los em casa. Como isso
•
é pouco provável, a maioria das facções Nambikwara não
du
ram mais que duas gerações.
'
A vida política é um fluxo contínuo de
facções
formando-se1 mudando de composição, sumindo.
Com o principio dirigente de cad~ .facção , é autointeresse, conflito,entre
facções é um potencial s~mpre pre
.
sente, sendo importante evitar brigas, porque os membros de
outras facçõ~s são parentes (sogros, cunhados, genros), re
" ou
.
ais
potenciais~
Então, é;necessário para facções em conflito-: sepa
rarem-se para cada um ter lugar para suas roças e área para
caçar, e onde a outra venha como convidada.
ainda há bastante caça e terra boa perto da a1
dela, a facção maior permanece e a facção menor funda
al
dela no outro lugar.
esgo
Se os recursos próximos da ·aldeia estão se
tando, as duas facções fundam novas aldeias. Uma aldeia
a
bandonada é um excelente local para estabelecer uma
nova
aldeia, após alguns anos (contendo areia branca para dormir,
água nas proximidades, trilhos ligando outras aldeias e ca
poeiras mais fáceis de derrubar que matas .•
. Assim, àldeias aparecem fundadas por facções ois
sidentes, crescem até que outras facções se formem e se se
parem, morrem quando os recursos locais estão esgotados
e
são res~uscitados quando os recursos rest~belecem.
O fator religioso também influi no padrão de
uso
da terra. Acreditam quea alma é a imagem do outro no olho.
Quando uma pessoa ~orre, esta imagem some. Os ·restos
mor
tais são enterrados no terreiro da aldeia.
O lu-g ar onde os parentes est·ã o ente:rrados é
sa
grado e já que estão enterrados na ·aldeia, a aldeia é sagra
~a. Onde
há Nambikwara enterrado é _a aldeia, e onde não há
s~
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nlng~M

·enterr•do não é aldeia, .ainda que aí viva• 50

habi

tantes.
~escolha

'

do território . ou aldeia é u•a
tarefa
que !•plica e• co•partilhar áreas dos espíritos· de todos os
territó
.
outros que ·tivera• seus corpos enterrados e• tal
.
.
,,
..
.
rio, e . qu~ . não sendo área tiadicional
do grupo~ serão esp!
.
ritos diversos dos seus · antepass~dos, e conseqüénte•ente . ,
espíritos deS:Conhecldos, O uso. de · terra é ta•bé• influencia
do por fatores econõ•icos, pois quando •orre algué•
longe
de u•a aldeia, o corpo é levado para ser enterrado num
lu
gar onde há . terra .:·boa, onde roças futura•ente possa•
ser
feitas. Basicamente, o grupo que •ora nu•a aldeia é
uma
fa•flia grande, havendó u•a ética de que toda co•ida
deve
parti
ser partilhada entre todos. Assi• que• •anda é que•
lha mais. Nor11al1nente é u1n •e•bro da facção do•inante, tend.o
que ser trabalhador e bom caçador para produzir muito.
O cacique .não •anda por direito, •as por
habili
dade - a palavra cacique quer dizer "o hábil", e a palavra
para os subordinados quer dizer "parceiros". ·
Assi•, os Na•bikwara tê• u• siste•a econõ.tco que
garante igualdade econô•ica e 11a~tê• o equilíbrio no •eio
•ambiente e u1n sistema político que gar~nte que todos
os
homens tenham igual acesso ao poder, e que os líderes sejam
os ho•ens •ais hábeis.
Enfim, te• que se preservar u•a situação que
ln
clua •uitas aldeias pequenas e ·te•porárias, nu•a
extensão
que seja adequada à . Perpetuação de seu siste•a.
S.f!.I.
RELIGIOSAS
. E MISSÕES
.

Pouco após o início da construção da linha
tele
gráfica, por Rondon, o S.P.I. inicia seus trabalhos co• os
Nambikw.a ra {1919) do Vale do Guaporé e, posteriormente,
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(1942) com os do campo.
A Prelazia de Diamantino, a partir da décad~
de
30 começou a trabalhar com este grupo, onde a linha
tele
gráfica corta o rio Juruena e até hoje atende o subgrupo Ha
~' no local denominado Buracão.
Diversas Missões Evangélicas também trabalharam
com alguns subgrupos Nambikwara.

Fi.JNAI

Um ano após o aparecimento da FUNAI, em 1968, co
meçam os desacertos com o órgão no que se refere aos Nambik
wara. O Vale do Guaporé, a área mais densamente povoada pe
los índios é liberada às agro-pecuárias, mediante certidões
,
negativas fornecidas pela FUNAI. Cria-se uma reserva na a -rea do Campo, para onde procura-se,sem êxito transferir os
índios do Vale. Esse e outros erros caracterizou a ação do
órgão até as delimitações feitas, após uma dezena de propos
tas, às vésperas do asfaltamento da BR-364, que cortou
o
Vale do Guaporé, modificando o traçado antigo desta estrada1
em benefício de latifundiários da região. Neste caso, como
em outros, a FUNAI esteve mais a serviço de alguns interes
ses da sociedade nacional, do que mesmo dos povos indígenas.
asfal
Após o traçado definitivo e o conseqüente
•
tamento da BR-364, cortando o Vale do Guaporé, as áreas Na~
bikwara foram finalmente demarcadas, limitando em muito a
ocupação indígena tradicional do Vale.
Com o Projeto Polonoroeste, devido às pressões de
pessoas e entidades ligadas à causa indígena, o Banco Mundi
al destinou recursos (repassados via FUNAI) à
assistência
dos índios Nambikwara. A FUNAI criou então uma
ajudância
administrativa em Vilhena que, juntamente com a infra-estru
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tura dos postos e a contratação de funcionários absorveu ,
nesses cinco anos de projeto, a maior parte da verba.
Se
por um lado os recursos e a assistência criada para a área
de saúde foi importante para conter a mortalidade,por outro,
a excessiva aplicação de recursos em infra-estrutura
de
postos, veículos, pessoal, etc~,. aumentou a dependência dos
'
índios em relação à FUNAI, que atualmente se agr~va
co•
a
perspectiva do término do projeto.
O esgotamento de recursos do polo deixa à FUNAI
os problemas de como manter uma infra-estrutura obsoleta e
lidar com a crescente dependência dos índios .

•
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OE. .SITUAÇÃO

OS POVOS TUPI - MON DÉ
INTRODUÇÃO

Reunidos sob a deno•inação de Tupi-Mondé, os vários
povos indígenas que habitam, ou habitava11, a região banhada
pelos rios Aripuanã, Roosevelt e Ji-Paraná, tributários da
•argem direita do rio Madeira, apresentam afinidades
lin
gui sticas e culturais que per•ite• supor u•a orige• comum.
São eles : GaviÃ_o ou Q.igftt), Sur "
iter), Zoró (já
foram
chamados Cabe a-Seca), Cinta-Larga, Arara do Guariba (desa!
deados), Sala mãi (ou Sana•aika: extintos) e Mondé ( disper
sos).
Quando se inicia o século XX, a •aior parte dos gru
pos Tupi da região ainda não havia sido atingida pelas fren
•
tes expansionistas da sociedade brasileira. Levas de serin
gueiros cearenses e peruanos se espraiavam pela A•azônia, e
subiria• poucos anos depois os afluentes do Madeira.
Foi,
no entanto, a criação da Co•issão de Linhas Telegráficas Es
tratégicas de Mato Grosso ao A•azonas (a conhecida Co•issão
Rondon) em 1907, por ato do presidente da República Afonso
Pena, que desencadeou a ocupação sistemática e
per•anente
do noroeste do ein tão imenso Estado de Mato Grosso:alé•
de
estender o telégrafo, abrir estradas estratégicas, executar
trabalhos geográficos, botânicos e ~ineralógicos, a
Co•is
são Rondon encarregou-se de •pacificar• as populações
in
dígenas em seu percurso.
Os primeiros contatos, ne• sempre pacíficos, entre
os índios que aí vivia• e ele•entos da socieade nacional,de
ram-se em torno das estações telegráficas de Vilhena, José
Bonifácio, Barao de Melgaço e Pime1.ta Bueno, inauguradas pe
la Comissao entre 1912 e 1915
quando toda a linha
de
Cuiabá à Santo Antônio do Madeira entrou e• funciona•ento.

--
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Além dos índios Paresi e Nambikwara, os eY.pedicionários en
contraram também povos de língua Tupi em seu caminho: Kepki
riwat, Paranawat, Takwatip, Ipotewat e outros. Em
contato
com a Comissão Rondon e os seringais que logo se instalaram,
a população indígena declinou rapidamente em poucos anos.
Os "Tupi do Ji-Paraná", como foram alcunhados, dever iam
so
mar mais de 2.000 pessoas, em 1938 porém, quando o
antro
pólogo Lévi-Strauss visitou a regiao, estavam reduzidos
a
menos de 150. Hoje estes povos Tupi são considerados extin
tos (Arnaud e Cortez, 1976).
O surgimento dos núcleos, vilas e seringais ao lon
go da linha telegráfica, entretanto, não alcançou de
ime
diato os povos Tupi que habitavam mais ao norte. Assim, os
grupos de filiação lingüística tupi-Mondé conservaram-se r..w
relativb isolamento até fins da década de 20, ocorrendo ape
nas eventuais encontros com seringueiros, castanheiros
ou
caçadores-de-peles. Todavia, à medida em que a empresa
ex
trativista avançava pelos rios Aripuanã e Roosevelt,cresciam
as hostilidades. Já em 1928, um bando de seringueiros
chefiados por Júlio Torres, sob as ordens do peruano Dom
Ale
jandro Lopes, seringalista que dominava o alto rio Aripuanã
desde o início do século ( o "fundador" da vila de Aripua
nã), massacrou uma aldeia de índios "Iarné" - os atua'is Cin
ta- Larga (Oal Poz, 1984) . . Na década de 50, tais operações
para"limpar a área" ganharam proporções alarmantes,resultan
do no extermínio de quase todas as aldeias Cinta-Larga
si
tuadas entre os rios Juruena e Aripuanã. Um desses crimes o Massacre do Paralelo 11 - , promovido pela firma Arruda e
Junqueira, ganhou repercussão inclusive na imprensa
inter
nacional, gerando severas denúncias sobre a prática de geno
cídio de índios no Brasil.
Tradicionalmente, os limites do território ocupado
pelos povos Tupi-Mondé eram marcados pela presença de povos
~
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indígenas vizinhos, com os quais mantinham, em geral,
relações conflituosas: Os Canoeiros (Rikbaksa) à leste; os Nambi~
kwara e Salumã (Enawenê-nawê) ao sul; os povos de língua Tupi-Kawa~b (Tenharim, Parintintin, Uru-eu-wau-wau, etc ... )
a'
oeste; e Tupi-Ramarama (Ramarama, Arara, Urumi,
Ntogapid,
etc.) ao norte. As relações inter-tribais definiam,
então,
espaços geo-políticos: guerras e alianças det~rminavam a extensão do território sob domínio de cada um desses povos. Os
conflitos não estavam ausentes, mesmo das relações entre
os
grupos Tupi Mondé, que ocupavam territórios contíguos, e até
no interior de um mesmo povo, ainda que alianças
eventuais,
sob a forma de intercasamentos, viessem atenuar estas guerras
crônicas. Vemos assim que, longe de casual, a
distribuição
espacial dos grupos e aldeias expressa a trama das
relações
políticas entre eles.
A partir da década de 60, entretanto, imprime-se no
vo ritmo ao avanço econômico em Rondônia e Mato Grosso, obscu
recendo os atritos inter-tribais diante da invasão crescente
dos territórios indígenas . Com a conclusão da estrada
Cuiabá-Porto Velho (BR-364), levas de garimpeiros e empresas
de
mineração invadiram as terras ocupadas pelos índios, fazendo
eclodir conflitos em toda a região· noroeste; a disputa
pela
'
posse da terra aumentou
assustadoramente, com a movimentação
,
tanto das companhias colonizadoras quanto de grileiros e posseiros. A situação fundiária, já nessa época, era
bastante
'
confusa, pois o Estado de Mato Grosso vinha alienando indis c riminadamente extensas glebas, desconsiderando a existência
dos povos indígenas que habitavam aquelas terras.
Os atritos entre índios e as frentes de expansão re
gional sucediam-se com extrema violência; os ataques indígenas a vilas, a colocação de seringueiros, acampamentos
de
garimpeiros, etc., ganharam certo destaque na imprensa nacional. No ano de 1965, uma visita dos Cinta-Larga
surpreendeu
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os •oradores da vil-a de Vilhena (RO): desar•ados, 60 indios
acampara• nas proximidades do posto telegráfico, trocarampre
sentes -e assistira• a. uma partida de futebol.. Um. an.o depo1 s,
no entanto, u1Ra nova visita dos Cinta-Larga :resultou em
vá
rias ntortes.
Foi diante destes fatos que o Serviço de Proteção aos
índios (SPI), o ji coabalido órgão indigenista fundado
por
Rondon, prontificou-se a "pacificar• os Cinta-Larga co•o
eram chamados os ind.ios do Aripuanã e Roosevelt, por usarem
uma faixa de entrecasca de árvore ao redor da cintura • Esta
população indígena somava cerca de 5.000 pessoas; suas aldei
as havia11 sido descritas co•o verdadeiras "cidades de palha".
Iniciadas em 1966, as operações de "pacificação" lkls
traralft-se descoordenadas e insuficientes e11 meio à invasão ge
neralizada no território indígena por garimpeiros e colonos,
que afluíam ao "novo eldorado". Por sua vez, as empresas ' de ·
minerá~ão, com alvarás de pesquisa concedidos pelo DNPM, par
ticipavam, e até ~esmo financiavam, as expedições da FUNAI
(Fiuza, 1968; Mirelles, 1968; Peret, 1968).
Os desacertos, omissões e conivêncía do órgão indige
nista foram desastrosos. Em particular, o método de "pacifi
cação" empregado pelos sertanistas Francisco e Apoena Meire!
les contra os Suruí pode ser tomado como modelo da ação
da
... .
econom1FUNAI nas áreas onde convergia• fortes interesses
bracos, especialmente durante o regime militar. O governo
sileiro exacerbava sua política desenvolvimentista e o
órgão indigenista, por conseqOência, servia de "ponta dé
lança" para os empreendimentos econômicos.
A população Suruí,
estimada inicialmente em 500 indivíduos, havia se reduzido
sertaà metade três anos após os primeiros contatos com os
saramnistas da FUNAI, dizimada pelas epidemias de gripe e
•
po, e suas terras já se encontrava• irremediavel•ente invadidas (Chiappino, 1975).
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Outros grupos Tupi-Mondé enfrentara•
situações
•ais pre•entes, e os contatos a•lstosos co• a sociedade en
volvente aconteceram por iniciativa dos próprios índios. Os
Gavião que ha.b i ta• o igarapé Lourdes, afluente da 11arge• d!
reita do Ji-Paraná, e• Rondônia, se aproxi•ara• voluntari~
•ente de u•a tur•a de caucheiros e• 1953; os Cinta-Larga ,
após vários ataques e alguns reveses, confraternizara• co•
garimpeiros às margens do Roosevelt e• 1969; os Zoró
saí
ram ao encontro dos peões da fazenda Castanhal, às
•argens
·do rio Branco (do Roosevelt) .e• 1977, onde os sertanistas
da fUNAI foram visitá-los. A. política indigenista oficial
contentava-se com os fatos consu•ados •ostrando-se completa
•ente inerte para dispensar a proteção necessária
àquelas
comunidades indígenas - ainda que algu11as s·e des de garimpo
tenham sido transformadas em postos da FUNAI (P.I.Roosevelt
e P.I. Serra Morena). Oe toda sorte, as conseqüências foram
igualmente funestas: as gripes que então passaram a contra
ir talvez tenham dizim3do a metade da população Tupi-Mondé.
Em todas as áreas indíga nas da região o índice de mortalida
de, em especial a infantil, ainda é bastante elevado. A ma
!ária é endêmica, e doenças antes desconhecidas pelos
índios, como a tuberculose, estão disseminado-se, pois a
assistência à saúde é precária.
Todavia, hoje a questão •ais grave, para os vários
grupos Tupi-Mondé,
refere-se à não regularização de su•
as terras. O Programa Polonoroeste, motivado pelo
asfalta
mento da BR-364, com financiamento parcial do Banco Mundial
acelerou o fluxo de migrantes em direção ao noroeste de Ma
to Gross o e leste de Rond~nia, e viabilizou a
implantação
de inúmeros projetos de colonização e agro-pecuárias res
paldados muitas vezes por títulos fundiários precários
e
certidões irregulares da fUNAI - que coloca e• risco a
in
tegridade dos territórios indígenas remanescentes e, com is
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so, a existência mesmo dos povos indígenas no noroeste
Brasil (Cultural Survival, 1981).

do ·

OS SURUI

primeiras medidas governamen~ais,relativas às
•
terras indígenas, foram surgir somente após a criação
da
FUNAI, em 1967. Inicialmente o Decreto 62.995, de 06/07/68,
interditou uma grande área triangular de 3,6 milhões de he
ctares, situada entre' a margem direita do Roosevelt e
a
esquerda do Juruena, para efetuar a "pacificação dos grupos
Cinta-Larga e Nambikwara"; um ano depois o Decreto
64.860
transformou esta área no Parque Indígena Aripuanã. Nada, porém era definitivo: a FUNAI dispunha do prazo de 2 anos para apresentar "projeto de redução" da área reservada.
Na
verdade, fica claro na Exposição de Motivos, o objetivo era
o "controle das jazidas minerais" alijando os "garimpeiros
autônomos" em favor das grandes empresas de mineração, com
as quais a FUNAI firmaria convênio. A partir daí destacam se os trabalhos de atração dos Suruí e Cinta-Larga, comanda
dos pelos sertanistas Francisco e Apoena Meirelles, através
dos postos Sete de Setembro (margem esquerda do rio Branco,
afluente do Roosevelt), Roosevelt, Serra Morena (margem do
Aripuanã) e da Base do Riozinho
(na estrada Br-364) •
•
Não cessaram porém as invasões, sobretudo a partir
do então Território de Rondônia, na área situada entre
a
BR-364 e a margem esquerda do Roosevelt, habitadas pelos Su
ruí mas não abrangidas naqueles decretos. Desde 1971
os
Irmãos Melhorança (ou Companhia Itaporanga) vendiam
glebas
no interior dessa ãrea, apesar da ad~ertência do INCRA, FU
NAI e Governo de Rondônia. Acintosamente a Companhia havia
instalado sua sede junto a uma das aldeias Suruí, em
Espi~s

•
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gão d'ueste : lHOJ, sendo os 1no1ds apenas em 1977 transferidos para a Linha 14, na)A. I. Sete de Setembro.
No final de 1974 novas medidas alterariam as áreas
reservadas. o Decreto 73.562 interditou teaporariamente, para fins de pacificação dos grupos Cinta-Larga, Suruí, Arara,
Gavião e Rikbaktsa, duas áreas - à oeste, abrangendo terras
de Rondô.nia e de Mato Grosso entre os rios Ji-Paraná e Roosevelt,· e à leste, entre o Aripuanã e o Juruena. Já o Decreto 73~563 reduziu o Parque Indígena Aripuanã a 1/3 de
sua
área 'original, sug_erindo na sua Exposição de Motivos a trans
ferência, após r-e alizadas as atrações pela FUNAI, de
todos
os grupos.·indígenas para o interior do Parque. As novas interdições aconteciam tardiamente: existiam numerosos passei~
ros no interior da área indígena que, armados chegaram a interromper a demarcação que a FUNAI vinha efetuando.
Os conflito~ entre índios e invasores, ocasionando
,
mortes em ambos qs lados, prosseguiram até 1981 quando, apos
várias negociações frustradas entre a FUNAI e o INCRA,
os
colonos foram retirados por decisão do Tribunal Federal
de
Recursos. A derradeira demarcação da A. I. Sete de Setembro,
área sucessivamente diminuída para permitir a
permanência
de posseiros e grileiros que adentravam cada vez mais,
representa menos da metade do território Suruí tradicional.
Com uma população de 340 pessoas, ocupando uma área de
200
mil hectares os Suruí concentram-se hoje não apenas no Posto
•
e na aldeia da Linha 14: embora subsistindo as
atividades
econômicas tradicionais (roçados, caça, coleta, etc.),
os
índios se torn·aram pequenos produtores de café para o mercado e, aproveitando os cafezais abandonados pelos
colonos,
muitas famílias mudaram-se para os lotes.
Com alguma garantia de suas terras e a novidade da
renda monetária, possibilitada pela venda da colheita de café, os Suruí preparam-se para o futuro, reorganizando
seu
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modo de vida e articulanao-s~ com as demais lideranças indígenas de Rondônia e Mato Grosso.
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OS CINTA-LARGA

A partir de 1976 interesses econômicos e políticos
se conjugaram para desinterditar as- áreas reservadas aos índios. Os vales do Aripuanã
e Roosevel~ caracterizados
por
,
solos férteis e subsolo rico em minérios valiosos, provoca,
pais,
vam a cobiça de aventureiros, empresários do sul do
firmas de mineração e, o que é grave, autoridades
governamentais, tanto estaduais como federais. A ganância
parecia
não ter fim, evidentemente estimulada pela omissão e descaso com que a FUNAI tratava a questão. O órgão
indigenista
não tinha mantido novos contatos com os grupos isolados, ou
à
ao menos realizado levantamentos que informassem quanto
real ocupação e extensão territorial Cinta-Larga, mas cedeu
às pressões.
O Decreto 78.109, de 22/06/76, declarou sem efeito
parte da interdição anterior, concedendo apenas pequena extensão de terras à beira do rio Aripuanã (A. I. Serra Morena), onde estava localizada a Frente de Atração da FUNAI.
Isto veio permitir o início do Projeto de Colonização Juína,
da Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso (CODEMAT) e a
'
abertura da estrada AR-1, que ·iria ligar Vilhena aos núcleo s
de Fontanilhas e Aripuanã (Dardanelos). Com os mesmos fins,
a FUNAI concedia Certidões Negativas, apesar da forte
evialdeamendência de presença indígena em toda a região. Os
tos Cinta-Larga do rio Vermelho ficaram em meio a um
campo
de batalha, não havendo opção para os poucos sobreviventes:
a decadência à beira das estradas ou nos acampamentos
da
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CODEMAT e da empresa de mineração (SOPEMI). Com suas terras
cedidas à CODEMAT, fora• ful11lnados pela irresponsabilidade
da FUNAI e pelas investidas inescrupulosas do governo estadual, sendo uns poucos sobreviventes final•ente transfedidos
para a sede do P. I~ Serra Morena.
Os Decretos 80.169, de 16/08/77, e
82.064,
de
03/08/78, vieram desinterditar trechos entre o Roosevelt e o
Ji-Paraná. Dava-se então uma intensa invasão, via
Espigão
d'Oeste, das terras dos Cinta-Larga (do Roosevelt), dos Suruí e dos isolado~ Zoró. Grupos econômicos privados, como
o
Condomínio Lunardelli, investiram decididamente e forçaram a
liberação de Certidões Negativas e Declarações que
contrariam em muito os interesses indígenas, aos quais estaria
o
órgão indigenista obrigado a proteger. Formaram-se corredores, pontos-chave para uma penetração que viabilizas se
o
domínio e o controle, pelos grupos econômicos, de consideráveis extens ões territoriais.
Desmatamentos, retiradas de madeiras, pastagens ex
tens as, picadas e estradas , garimpos, fazendas e
coloniza
ções, numa invasão sem precedentes , transformaram instanta
neamente o território indígena. Concretizadas as vias de pe
netração, deu - se a implantação definitiva dos empreendimentos agro- pecuárias- Cia. Vale do Rio Roosevelt, Condomínio
Lunardelli, Fazenda Castanhal, Fazenda Muiraquitã, etc.-que
hoje se encontram encravados em terras tradicionalmente in
dígenas (Eq. Pastoral Ind. da Diocese de Ji-Paraná, 1986).
A portaria FUNAI 562/N, de 14/03/79, enfim
esta
beleceu a Area Indígena Aripuanã, ao norte do Parque Indíge
na, visando abrigar os grupos Cinta-Larga que habitam as ca
beceiras dos rios Branco e Guariba. Em 1974
estes índios
tiveram a intenção de "pacificar" a população da vila
de
Aripuanã, onde funcionava o Núcleo Pioneiro de Humboldt, da
Universidade Federal de Mato Grosso, mas foram
surpreendi
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dos pela "morte que estava no ar" - a gripe. Não se prestou
o atendimento necessário e, dos 69 Cinta-Larga que ali chegaram, 31 retornaram às aldeias disseminando a epidemia, enquanto os 38 restantes morreram nas proximidades da vila.
A Portaria 562/N/79 apresenta graves incorreções :
ignorando a real ocupação indígena, reconheceu apenas parte
das terras ocupadas por estes Cinta-Larga, ficando desabri
gadas as aldeias do rio Guariba. Por outro lado, a FUNAI o
mitia-se quanto ao resguardo . das terras indígenas, permitin
do que o Garimpo Ouro Preto funcionasse quase ininterrupta
mente de 1978 a 1984-· (idem, 1981).
Constituída por· vários grupos autõnomos,distribuí
dos pelo território que lhes restou (Pq.I.Aripuanã, A.I.Ser
ra Morena, A.I. Roosevelt e A.I. Aripuanã), a sociedade Cin
tra-Larga é uma socieade de caçadores. O interesse pela
a
•
ventura da caça conforma singularmente seu modo de vida, a1nda que os produtos cultivados e coletados sejam
a
base
da dieta alimentar. Os grupos patrilineares possuem grande
mobilidade, cada um formando sua própria aldeia; as aldeias
se es palham, afastando-se umas das outras, de maneira
a
garantir uma relação adequada entre os recursos naturais
e
os hábitos de consumo. Nas proximidades da casa estão
as
roças, os caminhos de caça, pesca e coleta. ~ como se
cada
aldeia possuísse um território próprio, ainda que não exclusivo, em média com om raio de. 30 km, que ·é pe~corrido pelos
caçadores. Outras _formas de ocupação, entretanto, vêm surgin
do nos últimos anos, relacionadas às novas atividades econôCarmem,
micas, como cortar seringa ou garimpar (Junqueira,
(1985).
Para atender uma população de quase 1.000
CintaLarga, existem 6 postos da FUNAI: Serra Morena, Tenente Marques, Roosevelt, Quatorze de Abril, Capitão Cardoso e
Ouro
Preto. As terras indígenas a despeito dos recursos financei- 111 -

ros repassados pelo Programa Polonoroeste, não estão garanti
das: há várias invasões e algumas indefinições comprometedo
ras. As empresas de mineração já vasculharam toda a
região
noroeste, e há 119 Alvarás de Pesquisa, concedidos pelo · De
partamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).,incidindo nas
terr.as de posse permanente dos índios Cinta-Larga, Zoró, Su
ruí, Gavião ·e Arara (CEDI/CONAGE, 1986) A parte sul do
Parque Indígena está invadida por fazendas. Em meados do . ano,
quantidade
índios e funcionários da FUNAI e~bargara• grande
de toras .que o Grupo Rossetti vinha .serrando nas cabeceiras
do Tenente Marques. Na A.I. Serra Morena os índios enfrentam
a construção de uma usina das Centrais Elétricas Mato·g rossen
ses (CEMAT), que interromperá o curso do rio Aripuanã e alagará parte de suas terras.
Na aúsência de medidas efetivas que resguardem
a
vida, a s terras e o direito legítimo. da comunidade Cinta-Lar
ga, a reação decidida dos índios torna-se compreensível. No
final de 1985 os Cinta-Larga do Roosevelt revoltaram-se
e
obrigaram vários fazendeiros a desocupar suas terras. As fa
zendas dominavam parte considerável da Area Indígenà; tendo
devastado milhares de hectares de florestas com a complacência dos órgãos oficiais. No mesmo sentido o ataque dos
Cin
ta-Larga em março de 1986, que · resultou na morte
de dois
garimpeiros, vinha responder à ·emboscada sofrida . pelo índio
o
.Capitão nas proximidades de sua aldeia - na região entre
meridiano 60º e o rio Guariba, limite oeste da A.I. Aripuanã
(Eq. Ind. Diocese de Ji-Paraná, 1986).
De todo modo, outras iniciativas vêm sendo tomadas
por par~e de lideranças indígenas, alguns indigenistas e en
tidades da sociedade civi~, preocupados com a erupção de no
vos conflitos. Em agosto último, uma caravana de líderes Cin
ta-Larga, Suruí e Arara do Aripuanã esteve em Brasília,
en
'
trevistando-se com ministros, funcionários da FUNAI e impren-

..

~
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sa, exigindo a redelimitação da A.I. Aripuanã, com a inclu
são das aldeias do rio Guariba, a homologação das áreas já
demarcadas em fins de 1985 pelo Departamento de
Serviços
Geográficos do Exército, e a retirada de todos os invasores,
reassentando porém os posseiros pobres em áreas indicadaspe
lo INCRA.

OSZORÓ

•

A área indígena Zoró, interditada pelo Oec.81.587,
de 19/04/78, é apenas uma parte do seu território tradicional, onde os índios realizavam suas expedições de caça e co
leta. Em fins de 1986, os Zoró vivem um dos momentos mais
dramáticos de sua história: a área indígena, situada no mu
nicípio de Aripuanã(MT), está invadida por milhares de pos
seiros e grileiros, responsáveis pela derrubada de dezenas
de milhares de hectares de floresta; . e os Zoró preparam-se
para a guerra, decididos a retirar · os invasores de suas ter
ras (Silva, Mareio, 1986 a, 1986 b).
As primeiras notícias sobre estes índios datam de
1968, quando o sertanista Francisco Meirelles sobrevoou al
•
•
gumas de suas aldeias. Na mesma época, deram-se os
pr1me1
ros encontros com seringueiros e 9ari~peiros q~e, surpreendidos, batiam em retirada assµstados, deixandó para os índi
os os primeiros objetos de metal.
,
Em 1976 a população Zoró foi estimada em
cerca
de 800 pessoas. Os índios saíram ao encontro de peões da fa
zenda Castanhal, às margens do rio Branco, afluente do Roo
sevelt, em setembro ·de 1977; só depois, em fins
daquele
ano, é que uma expedição da FUNAI, chefiada por Apoena Mei
relles, foi contatá-los na sede da fazenda. Em dezembro, os
jornais noticiaram que os Zoró ·h aviam contraído uma
epide
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•ia de gripe. Em 1978,
a FUNAI promoveu a vacinação de cer
ca de 400 índios,ocasião e• que se calculou a existência de
quinze aldeias. E• 1~85, após a ocorrência de uma série de
surtos epidêmicos, a população Zoró havia se reduzido
a
•enos de 200 pessoas.
Ainda que as informações etnográficas disponíveis
sobre o povo Zoró seja..- fragment·árias, .é de ressaltar o vio
lento e acelerado processo de depopulação e de
descarac
terização cultural que eles vêm passando nestes nove anos.
Alguns Suruí, ainda que inimigos seculares, havi
a• participado da expedição d·a FUNAI à fazenda Castanhal;
seis meses depois, entretanto, seus guerreiros tocaiaram tJDa
família Zoró. Com receio de sofrer novos ataques, os Zoró a
bandonaram suas aldeias e• junho de 1978, quando foram
a
traídos para o posto indígena Lourdes - que assiste aos ín
dios Gavião-, onde sofrera• o assédi~ de missionários cate
quistas norte-americanos da -Missão •New Tribes•. Longe
do
seu habitat, subordinados aos agentes da FUNAI e aliciados
pelos missionários de New Tr ibes, . registrou--se um abandono
progressivo do modo de vida e dos rituais tradicionais. Ho
.
je alguns Zoró se dizem "crentes• e há um pequeno templo na
aldeia, onde fazem cultos dominicais.
No início dos anos 80, a FUNAI promoveu a transfe
rência dos Zoró para uma nova área a noroeste de seu terri
tório, onde havia instalado um posto indígena, construídoca
•
sas para os índios, etc., dando início a u• programa faraô
nico de roças comunitárias. Hoje esta aldeia Zoró,
apenas
nove anos depois dos primeiros . contatos, aglutinou toda
a
população que antes se distribuía e• várias •alocas,lembran
do antes uma pequena cidade, com uma igreja, pequenas ruas,
uma farmácia, um pequeno ca•po de .pouso, u•
almoxarifado,
uma estação de rádio e até u•a •prefeitura•, o prédio •ais
vistoso, onde residem os agentes da FUNAI , e de onde
par
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tiam as ordens que garantiam o "bom funcionamento" do novo
complexo aldeia-roças comunitárias. Os Zoró passaram a ser
chamados (e tratados) de "peões" pelo funcionário da FUNAI
que, dessa forma, expressava com absoluta clareza o modelo
da política indigenista que lhe serviu de base nos
quase
6 anos em que atuou na área.
Nos fins da. década de 70, o então presidente
da
FUNAI, gal. Ismarth de Araújo, permitiu a construção de uma
estrada que corta a área interditada de sul a leste, a fim
de atender a interesses da Cia. Vale do Rio Roosevelt e ou
,
tros grupos empresariais que se instalavam na região.
No
início, o trânsito pela estrada era controlado por uma por
teira localizada nos limites da área indígena; nos últimos
anos, a estrada veio permitindo o acesso de invasores
que
passaram a desmatar o território indígena. Mas se antes os
Zoró promoviam a vigilância de suas terras,aproveitando as
expedições de caça e coleta, com a implantação das
roças
comunitárias deixaram de fazê-lo. Proteger o território pas
sou a ser impossível, já que deviam trabalhar de segunda a
sexta-feira, em tempo integral, nas grandes roças organiza
das pela FUNAI. Sábado passou a ser o único dia livre para
as atividades individuais, pois os domingos eram guardados
para os cultos e orações ensinados pelos missionários
nor
te-americanos. Em resumo, a FUNAI permitiu a construção de
uma estrada em suas terras, não exerceu o controle de suas
fronteiras, não procurou impedir o ingresso e o estabeleci
mento de •ilhares de invasores (o levantamento realizado em
fins de 86 indicou mais de 2.000 pessoas), e impds aos Zoró
um novo tipo de ordem social que impossibilitou este
povo
de exercer, por conta própria, a proteção de seus domínios
territoriais.
O clima de paz, contudo, não durou muito na nova
aldeia Zoró: pouco a pouco, começaram ·a perceber que a
di
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plomaçia por eles praticada, aceitando gentilmente a presen
ça das agência de Deus e do Estado, não lhes garantia um fu
turo pro•issor. E• agosto de 1985, u• grupo de guerreiros
Zoró, •unidos de arco e flecha, pro•oveu a captura de 3 in
vasores. A libertação dos reféns alguns dias depois foi ob
tida pela FUNAI, co• a promessa de retirar todos os invaso
res, que começava• a se estabelecer na área Zoró.
Pouco •eses antes, u• relatório elaborado
pelo
Grupo de Trabalho FUNAI/INCRA/INTERMAT havia constatado
a
presença de 79 invasões na A.I. Zoró. Porém, após o período
da seca, as invasões crescem para cerca de algumas
cente
nas. Durante a seca de 1986, este número subiu para alguns
•ilhares. Uma cidade, wparaíso da Serra", foi fundada
em
pleno território Zoró, e abriga uma boa parte da população
invasora, contando com duas serrarias em funcionamento e lJlla
e• construção, bar, restaurante, escola,
máquina de arroz,
alambiques e postos do IBDF e da Secretaria Estadual da Fa
zenda.
Os Zoró, finalmente aprenderam que deveriam eles
próprios vigiar e proteger o seu territótio.Suas terras não
foram ainda de•arcadas, mas apenas interditadas por decreto
em 1978, e fisicamente delimitadas pelo O.S.G. do
Exérci
to no final de 1985 .• o funcionário da FUNAI solicitou
'
o
prudente•ente, sua transferência para um local distante,e
noticiário dos principais jornais ~inha alertando nos últi
•os meses para a possibilidade de conflitos armados na A.I.
Zoró. As lideranças Zoró, por outro lado, vê• pressionando
os dirigentes da FUNAI para u•a solução. r preciso, e• cará
ter de urgência, a ho•ologação da A.I. Zoró, que
depende
de u• ato da Presidência da República. r preciso ainda reti
rar, o •ais rapida•ente possível, os invasores dessa área.
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OS ARARA DO ARIPUANÃ E OS ARARA DO GUARIBA

..

Em seu livro "Desbravadores", o historiador Vitor
Hugo (1985) assinalou a presença de índios chamados Arara
na localidade de três Tombos, no rio Branco, que teriam es
tabelecido relações amistosas com o seringalista
Olegário
Vela no ano de 1923, engajando-se desde então na extração
de caucho e seringa. Em 1958 somavam menos de 50 indivídu
os, que adotaram o sobrenome do "pacificador". Um
outro
grupo de "índios mansos" encontrava-se nas cabeceiras
do
rio Guariba. São, po~tanto, dois~s distintos.
Os primeiros contatos no Guariba teriam sido rea
lizados pelo seringalista Pedro Adolfo, através de pres ert:es
deixados nas trilhas utilizadas pelos índios ou, como afir
ma a velha Guilhermina, índia Arara, os índios procuraram . os
s eringueiros,, pois estavam sendo atacados pelos Cinta- Lar
ga e .....
Cabeça-Seca (Zoró). Eram mais de 300 índios, levados ()
pelo seringalista para a localidade Alegria, onde
seriam
utilizados na exploração da borracha desde a colocação Sole
dade ao igarapé Poção. Com a morte de Pedro Adolfo, o novo
proprietário do seringal, Antônio Aleixo de Moura, expulsou
os Arara; alguns deslocaram-se para seringais próximos, en
quanto outros voltaram para o mato. O sarampo e a varicela
haviam dizimado a maioria da população Arara do rio Guariba.
Quanto aos Arara que habitam ao longo do rio Ari
puanã, auto-denominam-se YugaQkatã" falando uma língua Tu
pi, mas que não pertence à fa•ília . Mondé. Os primeiros con
tatos ocorrem na segunda década deste século. Numa das ver
sões, o seringalista Alejandro Lopes atraiu os índios para
empregá-los na extração do caucho, seringa e castanha. Quan
do o seringalista afastou-se da região, os índios se disper
saram, indo alguns para o rio Branco, afluente da
marge11

o

esquerda do Aripuanã, e outros acompanhara• Valentina Lopes,
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a esposa do seringalista, para Manaus. Outra versão
afirma
que os contatos iniciais deram-se no rio Branco •es•o, onde
Olegário Vela empregou os Arara no seringa!; posteriormente
estes índios mudaram-se paulatinamente para as margens
do
Aripuanã. Uma epidemia grave teria ocorrido na década de 60,
dizimando quase todos os velhos, além- de muitos adultos
e
crianças, restando aqueles que hoje se . encontram nas cidades
de Aripuanã e Cuiabá (MT), Manaus, Humaitá e Matá-mata . (AM),
e Ariquemes (RO), além dos que resistem no beiradão do
rio
Aripuanã, especificamente nas localidades de Campo Grande,Pa
cutinga e Pimentas.
Apesar de dispersão imposta a ambos os grupos Ara
ra, somada aos preconceitos e até violência, a maioria deles
se percebe enquanto etnia distinta da população regional; ou
tros, todavia, parecem envergonhar-se de sua origem
indíge
na_ Cons ervaram, todavia, vários aspectos culturais, e al
guns utilizam eventualmente sua língua materna.
De um modo geral, a população Arara está inserida
nas camadas mais pobres da população, tanto os do
beiradão
quanto os que estão em núcleos urbanos. Os primeiros
traba
lham como seringueiros, vendendo sua produção e
adquirindo
mercadorias a preços aviltados. Os roçados garantem, porém,
a subsistência básica - mandioca, •acaxeira, milho, cana, fa
va e frutas. A pesca, inclusive com arco e flecha, tem
im
portância fundamental na sua dieta alimentar.
No entanto, tanto os Arara do Guariba quanto os do
Aripuanã, seguidamente desalojados ou transferidos para aten
der a interesses dos seringalistas, estão ameaçados novamen
te de serem expulsos das terras que ora habitam. Fazendas e
colonizadoras vêm apossando-se de extensas glebas na
regi
ão, expulsando índios e seringueiros, ainda que, quase
sem
exceção, disponham apenas de títulos precários ou
irregula
res. Recentemente duas famílias Arara que moravam próximo à
- 118 -
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boca do rio Canumã foram expulsas, tendo os pistoleiros con
tado com a ajuda da PM local, queimando as casas e pertences
dos índios (Valdez, Manoel, 1984). ·

..

Por fim, a estrada estadual ligando Aripuanã a Pa
nelas(Projeto Filinto Muller), passando por Bom Sucesso,sede
do latifúndio de Marinho Brandão, viabilizará a ocupação eco
nômica e um fluxo crescente de migrantes para a região
do
médio Aripuanã, o que forçará índios e seringueiros em dire
ção à periferia das cidades. A eles restará a fome, os peque
nos biscates e as doenças, a miséria urbana, enfim.
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OS R 1KBA'KTSA

..
..

Os Rikbaktsa (1), conhecidos regionalmente por Ca
'~oeiros (2), pertencem ao tron~o lingüístico Macro-Jê. Habi
tantes imemoriais da bacia do rio Juruena,
ao norte do Esta
.
do de Mato Grosso, ocupavam um . território que se
estendia
ao sul até a barra do rio Papagaio, ao norte até o
Salto
Augusto, ã oeste até o rio dos . Peixes e à leste até o
rio
'Aripuanã. Do rio Papagaio até a altura do rio Arinos tinha•
suas aldeias principalmente na margem direita do rio- Jurue
duas
na. Da barra do rio Arinos para o norte ocupavam as
margens.
Tornaram-se conhecidos a partir do final da déca
da de 40, quando opuseram resistência armada à frente extra
tiva de borracha, que começava a penetrar suas matas.
Com
muitas mortes de ambos os lados, a guerra com os seringuei
ros, iniciada no rio do Sangue, estendeu-se para o rio
Ju
ruena e para o rio Arinos, durando cerca de 10 anos.
Fren
te à omissão do Serviço de Proteção ao lndio, a pacificação
começou a ser empreendida em 1956 pelo Pe. João E. Dornstauder, da Missão Anchieta, contando com apoio financeiro de seringalistas, sendo finalizada em 1962.
Ourante e logo após a pacificação,epidemias de gripe, sarampo e varíola dizimaram 75S de uma população estimada em
•
1.200 pessoas. Oepopulados eenfraquecidos, perd~ram a maior
parte de suas terras, sendo gradativa•ente e a contragosto transferidos' para uma área de 79.934 ha, cerca de !OS de
seu território original, entre o rio do sangue e o rio Ju(1) - Rikbaktsa - Rik: pessoa, ser humano; ba: reforço; tsa:
plural - os seres humanos;
(2) - São os Canoeiros de Mato Grosso. Não confundir com os
Avá-Canoeiros de Goiás.
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ruena, oficializada como Reserva Indígena e• 1973, quando
foram levados para a reserva alguma, fa•Ilias que habitavám
a área do Posto Escondido; entre o rio Juruena e o rio Aripuanã. Porém, inúmeros vestígios atuais de índios desconhecidos nessa área, levantam a suspeita da existência de Rik
baktsa isolados até hoje.
do pro~esso de genocídio e deculturação CJJe
sofreram a partir do cantata com a sociedade brasileira, os
Rikbaktsa mantêm seu sistema. de parentesco, o qual organiza
a estrutura social em duas seções patrilineares
exógamas,
uma associada à arara amarela e a outra à arara cabeçuda,am
bas com divisões cltnicas -internas. Mantêm grande arte
de
s uas práticas rituais, de seu conhecimento da natureza, dos
usos medicinais das plantas, erifim, de seu patrimônio
cul
tural. Incorporaram· inúmeras mercadorias e utensílios produ
zidos pela sociedade envolvente, com a qual mantêm relações
éomerciais, obtendo renda monetária com a produção e comer
cialização da borracha e do artesanato (a sua arte plumária
é das mais belas entre os grupos tribais conhecidos).
Sua
dieta básica, porém, provém da caça, pesca, roçados e cole
ta, praticadas para o consumo interno.
A Mlissão Anchieta mantém presença constante desde
0 contato, prestando assistência na parte da saúde,educação
e atividades econômicas.No atendimento à saúde há um incen
tiva para que o povo continue ~tilizando seus conhecimentos
das ervas medicinais, além da capacitação de alguns índios ,
que atuam como atendentes de enfermagem, nas práticas
da medicina ocidental. O projeto educacional, por sua vez,
propõe-se a valorizar :a cultura tribal tomando como
ponto
de partida o·seu próprio conhecimento, visando ampliar
sua
c apacidade de enfrentamento dos impases derivados das rela
ções com a sociedade brasileira. Com a participação dos mo
nitores índios, desenvol~e-se um . método próprio de alfabeti
Ap~sar
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zação e transmissão · de conhecimentos. Ambos os setores, edu
cação e saúde, defrontam-se ainda com uma série de
probl~
•as, mas procura• aco•panhar e incentivar um processo
de
recuperação da autonomia econômica e política deste povo.
A população atual é de cerca de 550 pessoas, apre
sentando uma taxa de crescimento de 5X ao ano na última dé
cada. O incremento da ocupação regional promovendo a implan
~ação de inúmeras empresas agro-pecuárias e núcleos de
co
lunização, somado à destruição ecológica, passaram a
amea
çar o uso do espaço adjacente à área em que foram confina
dos . A crescente escássez da caça, pesca, espaço para roças
e coleta de produtos naturais, levou-os nos últimos anos a
uma luta pela recuperação das áreas ainda intactas de seu
território: as áreas conhecidas por Japuíra e Escondido (vi
de mapa).
A primeira já foi oficializada através do Decreto
92.011, de 28/11/85 como Area indígena do Japuíra,
tendo
sido demarcada em novembro de 1986. A área do Escondido encontra-se ainda sem providências legais, apesar da constatação oficial (GT da FUNAI, portaria n° 1.859/E del8/04/85)
da ocupação Rikbaktsa, da ocupação de três famílias de índios Apiaká e dos vestígios da ocupação de um grupo de índios isolados .

•
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OS APIAKÁ (POVO DE L"ÍNGUA T-UPI)

Os primeiros registros referentes à nação Apiaká
datam do início do século XIX. Nesta época ocupavam os ter
ritórios de ambas as margens do médio e baixo curso dos rios
Arinos e Juruena. Sempre responderam com a•izadeaos viajan
tes que trafegavam por aqueles rios, integrando-se alguns
elementos como guias de navegação pelos diversos rios.
A
sua população era estimada entre 2.500 a 16. 000 indivíduos,
distribuídos em diversas aldeias formadas por uma ou
mais
casas grandes. Viviam da pesca, caça de alguns animais, co
leta e agricultura desenvolvida.
As relações de paz eom a sociedade nacional perdu
raram até o início do século XX, quando uma parte do grupo
se retirou para o centro-afastando-se da margem dos
gran
des rios, evi tand_o cantata. Os demais sofreram um massacre
por parte dos coletores de impostos do norte do Estado
de·
Mato Grosso, sobrevivendo apenas 37 indivíduos. Desde então
não puderam manter seu modo de vida tribal. Miscigenaram-se
com elementos de diversas etnias, integrando-se à economia
nacional como tripulantes de embarcações, caçadores de
pe
les, caucheiros, pescadores e seringueiros.
Atualmente é difícil co~t~bilizar sua população,
devido ao grupo arredio, e os demais dispersos desde Cui.abá
a Belé~ do Pará, especialmente ao longo da Bacia Arinos- Ju
ruena, com muitos filhos de casamentos ~istos (etn~ca•ente).
Uma parte deste grupo estabeleceu-se em duas aldeias na •ar
gem direita do r~~ dos Peixes, na Reserva Indígena Apiaká ,
no Município de Juara, com um total de 63 indivíduos, inclu
indo os elementos Kayabi e Munduruku, principal•ente. A lín
gua falada é o português e o Munduruku. A língua Apiaká
é
apenas lembrada esporadica•ente por alguns.
Os aspectos culturais que ainda se pode• destacar
referem-se a seu modo de vida e• aldeia (retorno à
aldeia
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após dispersão), incluindo o sistema de associação nas ati
vidades, a distribuição de alimentos e outros bens que pri
vilegiam àoS· parentes mais próxi~os. Aparentemente não
têm
chefe, mas a palavra dos ascendentes maiores é a que
tem
mais peso no que diz respeito ao destino do grupo. O mundo
das representações continua sendo caracteristicamente indí
aena. apesar do intenso contato e da catequese terem impo~

•

to um comportamento diferente. Na educação destaca-se a li
herdade, o respeito ao outro desde a infância. Seu modo de
se relacionar é franco ·e direto. ~ão admite• o mando.
Sua área confina com a dos- Kayabi e são também as
sistidos pela Missão Anchieta. Através desta obtêm assistên
eia à saúde, atendimento em hospitais pr6xi11os ê esporadica ,
mente tê• tido escola. Diversas vezes obtiveram recursos fl
nanceiros para realizar viagens de expedição à procura
de
seus parentes isolados.
Desde 1978_ vêm lutando pela correção de sua ·· Re
ser~a, juntamente com os Kayabi, para resguardarem o salto
do rio dos Peixes e suas águas que ficam entre as duas ·re
servas. Inicial11ente opuseram-se à
Usina Hidrelétri.c a · .do
Salto, mas depois entraram em acordo co• Kayabi. Estes .con
cardaram em que a FUMAI instalasse um Posto Indígena na Re
serva, substituindo em parte a Missão Anchieta. Os
Apiak:ê
aceitaram indenizações, .:a as rejei tli1Úiii a p:roposta . de· assi~ · ·
tência da FUNAI, exigindo a contlriuaçlo da Missão Anchiete.
Além dos recursos destinados às expedições,
foi ·
desenvol'v ido um projeto de· crj.ação de gado ·q ue teve bons r!
.sultados. Algu•a ajuda foi dada nos últi•os anos para
ob
tenção de •áquinas .P ara indústria da far·inha de
11&ndioca.
que eles e11 parte repusera11.
A expectativa dos Apiaké e11 relação à Missão
A!!,
chieta é a de uma instituição que marque presença solidária
entre eles, reconhecendo-os e respeitando-os co•o Povo.
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OS KAYABI

Os Kayabi fazem parte do tronco lingüístico Tupi.
Sua autodenominação é desconhecida.
Até meados do século XX, os Kayabi resistiram à en
trada do branco em seu território. Nessa época habitavam
a
•
bacia do rio do Peixes, tributário do rio Arinos e
o rio
Verde, tributário do Teles Pires até pouco acima do rio Pei
xoto de Azevedo.
Os índios que se localizavam no Teles Pires
não
resistiram à entrada do Seringal. Por sugestão dos
irmãos
Villas Boas, alguns se integraram no trabalho como seringuei
ros, enquanto que a maior parte •udou-se para o Parque Nacio
nal do Xingu.
Os moradores no rio dos Peixes, devido à intensifi
cação da invasão dos brancos em terras por eles habitadas ,
reuniram-se em aldeias próximas na altura do Salto. Dos
oi
tenta Kayabi residentes ali 30 concordaram com os irmãos Vil
las Boas em serem transferidos no ano de 1966 para o Parque
Nacional do Xingu numa "operação resgate•.
Atualmente vivem 364 pessoas no referido Parque ,
30 numa reserva indígena no sul do Pará e 135 Kayabi permane
cem confinados numa pequena parcela de seu antigo território,
à margem do rio dos Peixes, na Reserva Indígena Kayabi. Esta
área foi demarcada, mas, face ao contínuo avanço da socieda
de nacional, verificou-se ser insuficiente, sobretudo
pelo
fato dos índios não terem acesso ao chamado Salto dos Kayab~
lutando
no rio dos Peixes. De 1978 para cá, este povo vem
pela cofreção da área, com a exigência de que nela seja incluído o Salto, lugar considerado sagrado na cultura Kayabi.
Em 1984 face à ameaça da construção de uma usina hidrelétr ica, juntamente com os Apiaká, pediram apoio de diversas
entidades e povos indígenas. Quatorze nações indígenas
en- 126 -
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vi ara• representantes que permaneceram por •ais de dois me
ses na região do Salto em atitude de resistência .. Após ma
nifestação de tanta coragem e decisão na defesa de seu ter
ritório, os Kayabi acabaram cedendo e entregando o Salto Sa
grado e• troca de indenização, ampliação e de~arcação
da
área.
e
Atual•ente, no entanto, repensaram seu gesto
e
exige• que a área do Salto seja reconhecida, demarcada
respeitada, sem a construção da usina hidrelétrica, pois,
logo que os Kayabi, com o apoio dos Apiaká, aceitaram
um
acordo co• a CEMAT para a construção da obra, o governo do
Estado anuncia que não tem· recursos para a mesma.
A exceção dos que sofreram educação alienigena,os
•ais idosos continuam a falar a sua língua, a cantar o
Ia
votsi e praticam a pajelança. Vivem de coleta, caça e agri
cultura.
Desde 1956, o grupo do rio dos Peixes (Tatuí) re
cebe influência da- Missão Anchieta, que lh~s presta assis
tência no setor de medicina alopática, escola
regional e
assistência religiosa.
De •odo especial, na dé~aud ae 60 e 70 esse grupo
recebeu da Missão Anchieta volumosa ajuda econômica nos pro
jetos de instalação de posto e de formação e desenvolvimento profissionalizante. O projeto de gado para a obtenção de
leite e carneb,em bons resultados assim como a horticultura
e os transportes fluviais. Nos dnis últimos anos, os recur
sos fora• canalizados para assistência à saúde, tanto
dos
Kayabi co•o dos Apiaká.
E• relação à terra exige• reconhecimento, demarca
ção e respeito.
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PARQUE IND.ÍGENA DO XINGU
OS POVOS DO ALTO XINGU E O PARQUE

..

Os povos indígenas que habitam agora o Parque In
dígena do Xingu ocuparam um território ten mais extenso do
que o atual, contido dentro das fronteiras da reserva. Oes
de o contato com os primeiros brancos que subiram o
rio
Kuliseu, um dos formadores do rio Xingu, até o primeiro do
cumento etnográfico de um viajante e cientista alemão,Karl
von den Steinen, no fim do século passado, e até os
efei
tos da ExpediçãoRoncador-Xingu, nos anos quarenta, os
po
vos do Xingu sofreram uma forte depopulação e
deslocamen
tos que reduziram s~us territórios.
Estão vivas na memória e na história dos índios
xinguanos , as lembranças da penetração violenta dos éaçado
res de escravos e de aventureiros pelo rio ' Kuliseu ~ Moven
do-se para o norte, os brancos encontravam, até meados do
século passado, ~uitas aldeias Bakairi, que iam do Parana
tinga até o médio curso do Kuliseu, depois outras dos Nahu
quá, até quase a boca do rio. Bakairi e Nahuquá falam lín
guas da família karib. Perto da boca do Kuliseu estavam al
deias Mehináku, de língua Aruak, Aweti e Kamayurá (de lín
gua Tupi) . Um pouco mais longe, entre kuliseu e Tuatuari,
viviam os Yawalapíti, outro povo de língua Aruak, e
um
grupo de Trumái, que fala uma língua não classificada.
Até o início deste século, todavia, os
brancos
não tinham ainda chegado a manter um contato direto com ou
tros grupos da região. dos formadores do Xingu,
os Waurá
(Aruak) próximo ao Batovi, à oeste, e os numerosos
grupos
de língua Karib, ao leste, situados às margens do rio
Ku
luene. Fala-se da região dos formadores do Xin.gu como um
refúgio natural, onde o chapadão do altiplano central
ao
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sul, e fortes corredeiras e saltos do Xingu ao norte
não
facilitavam a penetração.
O alemão karl von den Steinen explorou pela pri
meira vez o curso do Xingu, descendo, ele também, o
Kuli
seu e continuando depois descendo o Xingu .até quase o sal
to Von Martius. Na sua última viagem (1887), Karl von den
Steinen, além de reencontrar os Bakairi e os outros povos
do Kuliseu, que já foram mencionados, manteve contato, já
no Xingu, com os Juruna (de língua Tupi) e Suyá ( de
lin
gua Gê).
Até esse momento, as sociedades com línguas
e
culturas diferentes povoavam ininterruptamente os territó
rios entre os formadores do Xingu, do Ronuro ao Kuluene,do
Paranatinga até o Xingu, com muitas aldeias (cerca de 38 )
e uma populaçao aproximada de 4.000 pessoas. A oeste e
à
leste dessa região viviam outros povos, que mantinham con
tatos esporádicos e muitas vezes hostis com os povos
do
Xingu. Muitos desses vizinhos dos xinguanos desapareceram,
golpeados pelas doenças trazidas pelos brancos (gripe, tu
berculose e sarampo, principalmente). Foi este o destino,
por exemplo, dos Yarumá, povo de língua Karib que
estava
ao leste dokuluene e no rio Suyá Missu, e dos Kustenau,gru
po Aruak.
Grande foi a mudança demográfica dessa região ao
longo da hi stória do contato. Os relatos dos exploradores
que se sucederam a Von den Steinen até os anos trinta
já
nao falavammais das aldeias Nahuquá e Bakairi do rio Kuli
seu; os primeiros, reduzidos a pouco mais de uma dezena de
indivíduos, tiveram que alcançar outro povo Karib no
rio
Bakairi
Kuluene, os Marijapéi, para se juntar a eles. Os
se deslocaram para o Paranatinga. Outros povos dos formado
res do Xingu tinham desaparecido ou se fundido com outras
aldeias, como os Tsuva (Karib) e os Manitsauá (Tupi).
Os
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Yawalapíti (Aruak) se desagregaram temporamente como povo
preca
independente, e os Trumái continuaram sobrevivendo
riamente. Permaneciam, contudo, rel~tivamente em paz
os
povos Karib do Kuluene. Isso somente até o início da déca
da de quarenta, quando chega ao Alto Xingu a Expedição Ron
cador-Xingu, vanguarda do trabalho de colonização da Funda
ção Brasil Central (FBC). A expedição, liderada pelos
ir
mãos Orlando, Leonardo e Cláudio Villas Boas,iniciava
a
penetração partindo dos postos da FBC em Aragarças e abrin
do uma picada a oeste -até alcançar o alto curso do rio Ku
luene. Ao longo deste foram sendo abertos campos de pouso
e postos avançados. Finalmente, em 1946, é estabelecido un
núcleo central da FBC e a base aérea da FAB no local denó
minado Jacaré, quase na confluência do Kuluene com o
Xin
gu, base militar até hoje existente no coração do Parque.
A Expedição encontrou no seu caminho várias aldeias Karib,
que entraram de imediato na área de influência e
controle
da FBC e da FAB: Kalapálo, Naravute, Kuikúru e
Matipu- Na
huquá. Na passagem dos brancos, esses povos acabaram
por
ser vitimados por sucessivas epidemias; os Naravute,
reduzidos a uns poucos sobreviventes, foram integrados aos
Kalapálo, então localizados em volta da boca do rio
Sete
de Setembro.
Com a criação, em 1946, do Posto Indígena
Capitão ·vasconcelos, mais tarde denominado de Posto Indígena
Leonardo Villas Boas no rio Tuatuari, os irmãos
Villas
Boas inauguravam uma experiência de indigenismo que iria
marcar a existência do Parque e uma tradição e ideologia
da tutela oficial sobre as populações indígenas. O P. I.
Leonardo tornou-se o centro de assistência e de atração
dos povos que habitavam a região dos formadores do Xingu
Ao prosseou do Alto Xingu como é geralmente conhecida.
guir o trabalho de contato e pacificação dos povos indí- 131 -

genas situados mais ao norte, às margens do Xingu e
de
seus afluentes Suyá Missu e Manitsauá Missu, os
Villas
Boas criaram em : 1948 o P.I. Oiauarum, destinado a assis
tir os Suyá (de língua Gê), os Juruna (Tupi) e, •ais tar
de, os Txukarramãe (Gê).
A conversão dos irmãos Villas Boas ao indigenis
mo protetor, e o interesse científico e humanista
dos
pesquisadores
naturalistas e etnólogos - do Museu Nacional do Rio de Janeiro, diante da riqueza cultural dos
habitantes imemoriais do Xingu, levaram à elaboração
de
um ante-projeto para a criação do Parque Nacional do Xin
gu, apresentado e aprovado ao Presidente Café Filho e por
ele aprovado em 1952, sendo a administração da
futura
reserva entregue ao Serviço de Proteção ao lndio. So•ente
dez anos depois, todavia, em 1961, o decreto-lei 50.455
legalizava o Parque, com uma extensão muito menor do que
aquela estabelecida na proposta inicial.
Foi exatamente nesses dez anos que o Governo de
Mato Grosso procurou realizar um gigantesco plano de
co
Ionização do estado, entregando para grandes empresas
e
para a especulação imobiliária cerca de 75% (6.427.000ha)
da superfície total da área contida no ante-projeto
do
Parque.
A extensão do Parque, de 22.000 Km 2 , foi suces
sivamente alterada e reduzida por outros decretos. O
de
ereto 63.082, de 16/08/68 eliminava uma estreita
faixa
acima de cachoeira Von Martius e acrescentava outra
ao
sul, para incluir os povos alto-xinguanos que tinham sido
abandonados fora dos limites da reserva. A controvertida
construção da estrada BR-80 em 1971 significou uma pesa
da interferência na vida e sobrevivência dos Txukarramãe,
povo Kayapó definitivamente contatadopelos Villas Boas em
1953. A estrada cortou seu territóriotradicional, provocou
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a divisão do grupo, levou doenças e uma longa série de con
flitas entre brancos e índios. O decreto 68. 909 de 13/07/ 71
legalizou essa perda, excluindo do Parque as terras ao nor
te da BR-80, ocupadas pelos Txúkarramãe de Jarina, e acres
centando uma faixa a sudoeste de terras pobres e não utili
záveis pelos índios do Alto Xingu.

..

..

A demarcação efetiva deu-se, então, em 1978; des
de então o perímetro do Parque é visível por um picadão de
20 metros de largura. A Area Indígena Jarina, também demar
cada, ficou fora do Parque. A partir dess e momento os
Txu
karramãe, apoiados aos poucos por todos os povos xinguanos,
iniciaram uma luta demorada de reivindicações e pressoes pa
ra recuperar o território perdido. Até 1984, foram neces s á
rias iniciativas tanto diplomáticas quanto diretamente
a
gressivas por parte dos índios a fim de defender suas
ter
ras da invasão de fazendeiros e madeireiros e de reconquis
tar suas posses imemoriais garantidas pela Constituição. As
sim, conseguiram a interdição de uma faixa de 15 km na mar
gem direita do Xingu a partir da BR-080(Portaria 291/P
de
16/04/84), que em seguida e decreto 89.618 de 07/05/84
de
clarou de interesse social, para fins de desapropriação das
propriedades particulares que aí tinham se instalado
após
a construção da estrada. No dia 10/05/84, pelo decreto 89.
643, o governo federal declarou de ocupação indígena a área
do Capôto, també• antiga reivindicação dos Txukarramãe por
constituir o território original de sua ocupação histórica.
A superfície total .do Parque e das áreas
anexas
era no fim do primeiro somestre de 1984:

•

2.642.008
268.813
118.000
186.000

ha
ha
ha
ha

do
da
da
da

PIX
AI Jarina
faixa de 15 km
AI Capôto
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O ano de 1984 marcou o último esforço dos índios
xinguanos para assegurar a reintegração ao Parque da faixa
dos 15 km e das áreas do Capôto e de Jarina. Co•provada a
morosidade do processo de demarcação e a crescente insta~
lação de fazendas ao longo do Xingu, Txukarramãe, aliados
aos Juruna, Suyá, Krenakore e Kayabi, decidem, no mês de
março, recorrer a uma forma extrema de pressão apoderando-s e da bals a que opera a travessia do Xingu na altura da
BR-80 e mantendo no P.I. Kretire funcionários da FUNAI co
mo reféns. Uma negociação tensa entre os índios e as
au
toridades do governo se desenrola até o mês de maio, quan
do é assinado o acordo final no Ministério do Interior,as
sinado pelo então ministro Mário Andreazza. O acordo esta
belece: o encaminhamento de um decreto presidencial
de
claratório de utilidade pública para fin s de -desapropria
ção das terras tituladas na faixa dos 15 km; a definição
do Capôto como posse imemorial; a discussão de alternati
vas para que as estradas vicinais que1igam a BR-80 às fa
zendas pas sem fora dos limites do Parque; a administração
da balsa pelos índios; a imediata demarcação das
novas
fronteiras do Parque. A superfície a ser demarcada é
de
3.520.000 ha e a expropriação de terra titulada é
de
118.000 ha, sendo que o INCRA calcula que o governo deve
rá desembolsar C$ 1.900.000.000 (um bilhão e
novecentos
milhões) em indenizações aos fazend~iros do Xingu. A de
marcação foi concluída e o no perímetro do P.I.X.
pode
s er visualizado no mapa. O processo das indenizações
continua até hoje, lento poré•, dada a •orosidade das tra
mitações judiciárias, o que representa motivo suficiente
gravita
para que permaneça um clima tenso na região que
em torno da BR-80 e entre os índios.
Existem hoje em dia no P.I.X. dois agrupa•entos
indígenas principais, cuja população total é de cerca de
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2.400 pessoas.
Essa população está aumentando
apos
um
longo período de crescimento vegetativo que se seguiu a'
depopulação violenta que aconteceu até os anos setenta.
o
primeiro agrupamento, que gravita em volta do P. I. Leonar
do, ·é constituído pelos povos tradicionalmente chamados de
alto-xinguanos, 1ue formam um sistema intertribal de
relações de trocas matrimoniais e econômicas. Esses
povos,
embora mantendo cada um sua identidade marcada pelas diferenças lingõísticas, pelo território ocupado e por características culturais específicas, tem uma
cultura comum: um mesmo sistema de parentesco,
mesmas
atividades
materiais de subsistência, cerimônias e rituais, tradição
oral, cosmologia. A população, estimada em 4.000 indivídu
os no fim do século passado, foi reduzida ao número atual
de 1.100; das cerca de 39 aldeias sobrevivem hoje 10, mais
ou menos uma aldeia para cada grupo. A margem do
sistema
alto-xinguano estão os Trumái e os Txikão (Karib), parcial
mente "xinguanizados", pois absorveram vários traços
da
cultura alto-xinguana.
O segundo agrupamento do P.I.X., situado ao nor
te, é constituído por povos diferenciados, cada um com uma
história e uma cultura específicas. Uma estimativa da
po
pulação anterior ao contato é difícil de se fazer, admitin
do, contudo, também para eles, uma retomada do crescimento
demográfico após a drástica ,depopulação que acompanhou as
fases dos primeiros contatos com os brancos. Os dados mais
'
recentes sobre
a população do P.I.X. são mostrados no Qua
dro 1.
O P.I.X. tornou-se o refúgio de quatro povos que
foram trazidos pelos irmãos Villas Boas para dentro
das
fronteiras em diversos momentos, entrando, assim, em
con
tanto definitivo com os povos que desde tempos imemoriais
habitam o rio Xingu. São eles os Txikão, os Kayabi,os Kre
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nakore (Gê) e os Tapayuna •Beiço de pau•. Falare•os deles
e• seguida ao tratar dos povos do P.I.X. co• •ais detalhes.
ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA

..
Os ir•ãos Villas Boas permanecera• na direção do
P.I.X. desde sua criação até 1973. Suas concepções e seus
trabalhos indigenistas guiara• os destinos do Parque
e
deixaram uma herança indiscutível. Os povos xinguanos tive
ram com eles defensores eficazes da integridade de seu ter
ritório. Os Villas Boas consideravam prioritário o
isola
mento dos índios para a preservação de suas culturas e, ao
mesmo tempo, para uma integração gradual e não traumática
ao modo de vida dos brancos. o processo de contato e
as
conseqüentes mudanças que afetaram, e afetam , as socieda
des indígenas, continuou a se aprofundar à revelia dos pro
pósitos preservacionistas. Assi•, os povos xinguanos co•e
çaram a conhecer e a dominar a maneira de ser, a língua, a
escrita dos brancos, até assumirem em suas próprias
•ãos
a administração do Parque.
A estrutura administrativa do P.I.X. gozou
sem
pre de uma relativa autonomia no interior do SPI, e depois
da FUNAI. Tal autonomia se firmou com os próprios
Villas
Boas, que mantinham u•a rede de relaçêas pessoais utiliza
das para conseguir recursos e apoio independentes do órgão
governa•ental, Empresários, embaixadores, autoridades bra
sileiras e estrangeiras costumava• visitar o Parque;
os
convidados podia• ad•irar as belezas naturais do Xingu e o
exotismo d~ seus índios, contribuindo co• doações e•
for
mas de dinheiro, equipamentos, •eios de transporte, etc ..
Foram esses visitantes, alé• dos funcionários do Parque e
dos pesquisadores, a representar as primeiras
experiênci
as de contato permanente por parte dos índios.
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Os Villas Boas mantinham também relações estrei
tas com os militares da base da FAB do Jacaré , que garan
tia comunicações regulares entre o Parque, Brasília, São
Paulo e Rio de Janeiro Por out.ro lado, as relações entre
a base do Jacaré e os índios circunstantes não foram
sem
pre tranqÜilas. O despreparo dos militares quanto às
ma
neiras de lidar com os índios e alguns episódios mais graves,
como a transmissão de doenças contagiosas, sobretudo
na
epidemia de sarampo de 1954 que atacou todas as
aldeias
do Alto Xingu causando muitas mortes, revelaram os efeitos
negativos de sua presença. A base militar acabou,c contudo,
constituindo-se num polo de atração para os índios
mais
próximos que a freqüentam com a mesmo intensidade com que
freqüentam os Postos da FUNAI.
Os Postos Indígenas da FUNAI são atualmente qua
tro: O P.I. Leonardo Villas Boas, ao sul, atende os
gru
pos formadores do Xingu; o P.I. Diauarum, situado próximo
à boca do rio Suyá Missu, atende os Kayabi, Suyá e Juruna;
o Posto de Vigilância, às margens da BR-80 controla o trá
fego da estrada e a utilização da balsa, além de atender os
Krenakore e os Txukarramãe; outro grupo de Txukarramãe
é
assistido pelo P.I. Jarina, ao extremo norte do Parque.
Os posto~ abrigam as residências de funcionários,armazéns,
geradores de energia elétrica, os rádios que permitem a co
municação diária com várias cidades e com a sede central da
FUNAI em Brasília, onde o P.I.X. possuía até ~ecentemente
um escritório particular; As aldeias mais distantes
dos
Postos receberam rádios e barcos a motor.Todo Posto tem tam
bém uma pista de pouso para aviões bandeirantes ou de menor
porte .,
Após a saída dos Villas boas,
em
1973, até
1984 a direção do Parque e a maioria das funções administrativas e assistenciais permaneceram nas mãos de não-ín-

-
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dias, com a exceção da chefia dos Postos de Diauarum e de
alguns índios assalariados da FUNAI. A crise de 1984 sig
nificou uma mudança importante: Megaron, um Txukarramãe ,
era o primeiro índio nomeado diretor do P.I.X. e
todos
os Postos passaram ao controle dos índios. Foram
manti
dos cargos ocupados por funcionários brancos, como
pro
fessores, assistentes de saúde, agrônomos. A partir desse
momento, os índios do Parque, através de representantes,
passaram a administrar a verba repassada periodicamente pe
la FUNAI e a tomar grande parte das decisões administrati
vas, incluindo a concessão de autorizações para pesquisado
res, jornalistas, fotógrafos e cineastas, que continuam a
eleger o Parque como objeto privilegiado de documentação.
Ultimamente os xinguanos estão · se defrontando com as
mu
danças impostas pela reformulação descentralizadora
da
FUNAI. Os recursos para o Parque foram bastante reduzidos
e se tentou afastar a sede urbana da administração,
tra
dicionalmente situada em Brasília, transferindo- a
para
a nova Superintendência de Goiânia. Os índios do P.I.X.se
opuseram, e se opõem, a tal mudança e estão reivindicando
a manutençao de sua relativa autonomia, propondo uma
li
gação direta com a Presidência da FUNAI.
A assistência básica à população do P.I.X.
é
garantida pela FUNAI, que até pouco tempo atrás estabele
eia convênios com diversas instituições. Foi o caso
da
longa atuação da Escola Paulista de Medicina no trabalho
de prevenção e tratamentos médicos. Após as epidemias dos
anos cinqüenta, esse trabalho chegou a controlar eficazmente as moléstias para as quais os índios não têm imuni
dade e a organizar um esquema de remoção de emergência.
Atualmente a assistência de saúde é realizada por equipes
da FUNAI e por atendentes que residem nos Postos,
sendo
que estão sendo formados atendentes índios. Apesar da de
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pendência dos remédios e dos tratamentos da medicina oci
dental alopata, os povos xinguanos continuam a manter su
as práticas de cura tradicionais, seja por meio de pajés,
que são os mediadores das forças sobrenaturais, seja por
meio de um profundo conhecimento do uso de ervas e
subs
tãncias naturais, conhecimento que mereceria a atenção dos
especialistas brancos e um maior prestígio coexistindo com
as curas não indígenas.
Existem, hoje, escolas e professores branco s que
alfabetizam nos Postos de maneira informal e sem muita con
tinuidade. As novas gerações de xinguanos já dominam,
em
grau variado, alguns rudimentos de escrita e de leitura em
português. A alfabetização nas línguas maternas
é mais
problemática, dada a grande variedade lingüística,a
inci
piência e escassez de pesquisas aprofundadas sobre
essas
línguas, o interesse mais premente por parte dos índios em
aprender o português para uma melhor comunicação com
o
mundo dos brancos. As únicas experiências de alfabetização
em língua indígena se deram entre os Txucarramãe de Kreti
re e os Kayabi de Diauarum por obra de missionários ameri
canos do Summer Institute of Linguistics. O trabalho
des
administra
ses missionários foi interrompido tanto pela
ção do Parque como pelos próprios índios, contrários à pe
netração evangelizadora que descaracteriza e reprime
as
culturas indígenas. Em 1974 foram interrompidos
dois
subprogramas do Summer no Alto Xingu (entre os Kamayurá e
os Waurá) pelas mesmas razões.
A atual adninistração indígena do P. I. X. parece pre
tender dar um novo impulso ao trabalho das escolas,apesar
da dificuldade de garantir a presença contínua de profes
sores qualificados, com a produção de material de leitura
adequado, como é o caso das experiências de jornais mimio
grafados nos Postos. Trata-se, porém, de experimentos que
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não tiveram até agora um suporte necessário por parte
da
FUNAI. Além disso, continuam faltando material escolar bási
co, combustível e uma programação das atividades de alfabe
tização.
Os povos do Parque do Xingu vivem, até hoje, fun
damentalmente de modo independente dos mecanismos de comér
cio e de mercado; sua subsistência se mantém ainda
nos
moldes tradicionais do cultivo em roças de algumas espéci
es vegetais, bem como mandioca, milho, batata doce, amendo
im, bananas, da pesca, da caça e da coleta. Não obstante ,
já existe alguma relação com o mercado, sobretudo entre os
índios do norte do Parque. Txukarramãe, Kayabi, Suyá
ven
dem arroz, banana , mel, nos vilarejos próximos à estrada

.,,

•

..

1

BR-80. Alguns agrônomos têm sido contratados pelos índios
para fornecerem subsídios a fim de melhorar a
comerciali
zação desses e de outros produtos. A venda de artesanato re
presenta, todavia, o mais antigo e explorado meio de arti
culação com o mercado das grandes cidades; são questões ain
da em discussao uma melhor retribuição dessa produção
ar
tística, o refinamento artesanal, seu escoamento e o esfor
ço para que não se torne uma atividade que prejudique
o
trabalho de subsistência e a manutenção da vida ritual
e
social.

•
AS SOCIEDADES INDIGENAS DO PARQUE DO XINGU
A REGIÃO DOS FORMADORES OU ÁREA DO ULURI

Os povos que habitam a região dos formadqres do
rio Xingu são também chamados de povos da área do "uluri",
palavra Tupi que designa uma pequena indumeAtária feminina
feita de entrecasca de árvore, usada pelas mulheres de to
dos esses povos. Isso significa que todos eles coq>artilham
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de uma mesma organização social inter~ribal e de uma mesma
cultura. A homogeneidade cultural, contudo, não deve fazer
ignorar diferenças entre estes; sobretudo não podemos
es
quecer que eles se distinguem por falarem línguas diferen
tes, por ocuparem territórios tradicionais distintos e por
terem contribuído ao acervo cultural comum com diferentes
rituais e costumes. A rede de trocas com o substrato
co
mum, que liga em convivência pacífica os povos do Alto Xin
gu, é antiga de alguns séculos e foi encontrada, como
é
ainda hoje em dia, pelos primeiros exploradores brancos no
fim do século passado. Todos esses povos têm as mesmas for
mas de subsistência - cultivo da mandioca, coleta do pequi
e pesca, sendo a caça atividade apenas marginal - , um mesmo
sistema de parentesco, aldeias redondas com uma "casa dos
homens" central, chefia não centralizadora, práticas xama
nísticas desenvolvidas, reclusão pubertária como inicia ção à vida adulta tanto para os homens como para as mulhe
res
e um conjunto extremamente rico de cerimônias cole
tivas intra e intertribais. Vejamos de ~ perto cada um
des
ses povos.

KAMAYURÁ E AWETI
(POVO DE LiNGUA TUPI)
•

Os Kamayurá, que habitavam no fim do século passa
do quatro aldeias com uma população total de quase 300 in
divíduos, eram reduzidos a uma única aldeia com 94 pessoas
em 1955. Dos anos sessenta até hoje os Kamayurá voltaram
a crescer lentamente; são agora pouco mais de 200.A aldeia
atual é situada à noroeste do Posto Leonardo, não muito dis
tante deste, às margens da lagoa de Ipavu.Especialistas na
fabricação dos grandes arcos pretos.
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Os Aweti ocupam uma pequena aldeia de 36 pessoas
e três casas, no médio curso do rio Tuatuari, sendo que en
contramos alguns deles casados em outras aldeias do Alto ,
especialmente entre os Kamayurá. Os Aweti mantém
relações
com as fazendas situadas nos limites sul do Parque,trocando
artesanato por bens manufaturados, sal e outros
mantimen
tos, o que tem ocasionado epidemias de gripe e tuberculose.
.

.

.

WAUAA, MEHINAKU E YAWALAPITI
(POVOS DE LÍNGUA ARUAK)

Waurá e Mehináku são exímios ceramistas, os fornecedores das grandes e tradicionais panelas de barro
uti
lizadas em todo o Alto Xingu. Muitas das cerimônias alto xinguanas parecem ser de origem Aruak e Aruak parece ter si
do a primeira migração que, em tempos remotos, chegou para
povoar essa região, sendo seguida por grupos Tupi e Karib.
A aldeia Waurá esta localizada na margem direita
do rio Batovi e abriga pouco mais de 130 pessoas. A aldeia
Mehinãku, com 95 habitantes, encontra-se na margem esquerda
do baixo Kuliseu, sendo que a localização originária desse
grupo é atualmente ocupada pelos Yawalapíti.
A história dos Yawalapíti é singular e, ao mesmo
tempo, exemplar das vicissitudes de uma população indígena
que se reconstituiu na sua identidade social após depopul!
ção, fragmentação e temporário desaparecimento enquanto po
vo distinto. Localizados em duas aldeias na confluência do
Kuliseu e do Kuluene em 1887, em 1951 apenas 17
remanes
centes eram reconhecidos pelos Villas Boas em diferentes po
vos alto-xinguanos. Foi a iniciativa dos Villas Boas, alia
da à decisão de um líder Yawalapíti, que conseguiu juntar
novamente esses sobreviventes numa aldeia muito próxima ao
Posto Leonardo, promovendo casamentos com mulheres
Kamayu
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rá, Kuikúru e de outros grupos Aruak. A aldeia
Yawalapíti
conta agora com 135 habitantes e é uma espécie de microco smo alto-xinguano, onde se falam línguas diferentes (caso ex
cepcional dado o conservadorismo lingüístico das
socieda
des da região), embora a identidade Yawalapíti seja a
que
abrange os distintos segmentos da aldeia.

KUIKÚRU, KALAPALO, MATIPU E NAHUQUA
(POVOS DE LÍNGUA KARIB)

Há cem anos atrás numerosas eram as aldeias Nahu
quá do rio Kuliseu e dos grupos Karib do Kuluene, Sete
de
Setembro e Tanguro; os formadores orientais do Xingu sempre
foram o território tradicional Karib. Os Nahuquá, reduzido s
alcana pouco mais de uma dezena, abandonaram o Kuliseu e
çaram nos anos cinq6enta o~ Marijapéi ou Matipu no Kuluene,
com os quais se fundiram numa única aldeia. Nahuquá e Matipu
continuam juntos, embora mantendo cada povo sua variante dialetal distintiva, nas duas aldeias atuais da margem direita
do Kuluene e aumentaram (são hoje ao todo 74 indivíduos).
,

.

Dos grupos Karib, Kuikúru e Kalapálo são os
uni
cos que mantiveram uma identidade íntegra, tendo absorvido
remanescente Tsuva, Aipace e Navarute. Todos os povos Karib
alto-xinguanos são conhecidos por abricarem colares e cin·
tos de caréllll.Jjo objetos de grande valor nas trocas
indíge
nas. Esses povos tiveram, eles também, que abandonar
seus
territórios tradicionais e se deslocarem para o norte, pres
sionados pela frente da Expedição Roncador-Xingu nos
anos
quarenta, depois por terem sido excluídos dos limites
sul
do Parque em 1961 e, enfim, atraídos para perto do
Posto
Leonardo que lhes assegurava assistência de saúde e o
for
necimento dos bens dos quais os índios já tinham se torna
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do dependentes (anzóis, munição, fósforos, facas, machados,
etc.). Os grupos Karib se autodenominam por nomes compostos
por um topônimo (nome de lugar), seguido pelo ter•o ótomo,•
donos". Assim, os Kuikúru são &::hatui OtÕ11o t) "donos de Laha
tuá", antiga aldeia abandonada no fim da década de sessenta;
os Kalapálo
Aihá Otomo~"donos de Aihá", os Mati~u/Nahu
Jl!!_á são
"donos de Marijapé•. Partindo da al
deia Ku~i~k~ú~r•u;:;;~n;a;::;;;m
;;a;r~g~e~m esquerda do Kuluene, com cerca de
200 pessoas, subindo o mesmo rio encontramos na margem
di
reita a aldeia Matipu/Nahuquá, depois a aldeia Kalapálo com
191 pessoas, e outra maior Matipu/Nahuquá.

OSTRUMAI

Não incluímos os Trumái, que falam uma língua ain
da não classificada, em nenhum dos grandes troncos ou famí
lias lingüísticos conhecidos, entre os povos do Alto Xingu.
Os Trumái têm relações de convivência e de troca com os po
vos anteriormente citados desde antes da chegada dos
bran
cos, embora ocupem um papel marginal no sistema integrado dls
povos da área do "uluri". Os Trumái foram, sem dúvida, "xin
guanizados", adotando traços e costumes da cultura alto-xin
guana, mas conservam na sua tradição oral e na atividade da
caça uma herança distinta. Dizem te~ vindo de longe,do les
te, e revelam características que os aproximariam dos Karajá, povo Gê do Araguaia. Von Oen Steinen os encontrou
e•
1884 dispersos e fragilizados, provavelmente por
doenças
e guerras intertribais, próximos da boca do Kuliseu.
Bem
mais tarde, conseguiram erguer uma aldeia ao lado do Posto
Leonardo, onde permaneceram até 1978. Fortalecidos,
muda
ram-se em seguida para outro local, acima do ponto em que ~
origina o curso do Xingu. Dessa aldeia, destacou-se recente
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•ente u• grupo familiar extenso que construiu sua moradia
a meio caminho em direção da base militar do Jacaré.
Os
Trumái são atualmente 191).

..

OSTXIKÃO
(POVO OE LÍNGUA KARIB)

Mais ao norte, descendo o curso do Xingu, na sua
margem esquerda, estão hoje pouco mais de cem Txikão, numa
bela aldeia, cuja fartura em plantações e comida é conheci
da em todo o Parque. Os Txikão falam uma língua da família
Karib, embora distante do Karib alto-xinguano e mais semelhante ao dos extintos Yarumá e dos Arara, que habitam
o
médio Xingu, bem mais ao norte do Parque u
A história dos Txikão é, também, exemplar pelos
deslocamentos e sofrimentos dos povos indígenas
brasilei
ros, be• como de sua força. Proveniente da região do
rio
Iriri (Pará), são localizados no Alto Tapajós na primeira
•etade do século XIX e penetram em seguida na região
dos
formadores ocidentais do Xing
onuro, Jatobá e Batovi.
Uma seqüência de guerras com os alto-xinguanos e os
ata
ques de seringueiros e madeireiros, que começavam a ocupar
seu território, reduziram drásticamente sua população. Em
1967 são "pacificados"pelos Villas boas e 56
sobreviven
tes são trazidos para o Parque.
Os Txikão convivem agora com seus antigos inimi
gos, dos quais adotaram a técnica de processamento da man
dioca com a esteira, o modelo de habitação e o corte
dos
cabelos, mas mantêm sua cultura tradicional, adaptada mais
à vida terrestre do que à fluvial, com uma horticultura di
versificada bastante diferente da quase monocultura alto xinguana.

•
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O BAIXO XINGU

E chamada de "Baixo Xingu• a região norte do P.L
X., habitada por povos completamente distintos que viera•
a conviver em territórios contíguos somente a partir
da
criação do Parque.
OS KAIABI

(POVOS DE LÍNGUA TUPI)

Povo de língua Tupi, orgulhoso e belicoso, os Ka
yabi s ão originários da região dos rios Teles Pires e dos
Peixes, à oeste do Parque, onde sofreram o contato violen
to de seringueiros. "Pacificados" em 1924 e em 1942, um
primeiro grupo de cerca de 40 Kayabi foi encontrado pelos
•
Villas Boas no rio Peixoto de Azevedo em 19501 e convencidos a migrar para o Parque; em 1955 esse grupo já estava
morando perto do Posto Oiauarum. Outras duas levas
chega
ra• em 1966 e em 1970.
Os Kayabi do Parque (um grupo deste povo per•ane
ceu no Teles Pires, no Pará, outros habitam hoje u~a área
no rio dos Peixe s , em Mato Grosso, próxi•os dos Apiaká) con
servam sua s tradições; ao invés de construírem grandes al
deias, distribuem sua população de mais de 300 pessoas por
14 malocas ao longo do Xingu, até a confluência do
Maoit
sauá Missu e nas margens deste último. As malocas são uni
dades domésticas (famílias extensas) que produze• tanto seu
próprio sustento como o alimento básico do Posto Oiauarum,
agricultores criativo s e com uma rica e abundante
produ
ção.

os suv A

(Povo DE LINGUA GÊ >

e os TAPAYUNA.

Precisamos distinguir os Suyá tradicionais, habi
tantes do Xingu e do seu tributário oriental, o Suyá
Mis
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su, dos "Beiço de Pau" ou Tapayuna, provenientes da região
entre o rio Arinos e o rio do Sangue. Os primeiros
foram
encontrados por Von Den Steine~ em 1884, mas só foram "pa
cificados" em 1959 pelos Villas Boas no Suyá Missu; eram
cerca de 150. Do seu passado lembravam as guerras com
os
Juruna e os Txukarramãe; por volta de 1915 tinham sirlo di
zimados num ataque dos Juruna, armados pelo seringalista
Constantino Viana. Moravam entre os Suyá algumas mulheres
Waurá, raptadas em incursões contra os povos do Alto
Xin
gu; es sas mulheres tinham introduzido a cerâmica, técnica
desconhecida aos Suyá, e certas cerimônias características
do Alto Xingu. A sua maneira, também os Suyá estavam
num
processo de "xinguanização", mas, até hoje, reproduzem-se
como sociedade Gê: uma estrutura social complexa com
gru
pos e metades cerimoniais, com o sistema típico de
trans
missão de nomes dos grupos Gê. Os Suyá habitam atualmente
uma aldeia de 114 pessoas perto da boca do Suyá Missu.
Subindo o Suyá Missu está situada a pequena
al
deia dos Tapayuna (31 pessoas), ou "Beiço de Pau", dado o
característico disco labial usado pelos homens adultos.
Até a década de 40 as notícias sobre os Tapayuna
eram dadas principalmente pelos seus rivais: Paresi, Iran
txe, Rikbaktsa, Kayabi e Apiaká. Com a intensificação da ex
ploração da borracha, na região do Arinos, em que
habita
vam, desencadearam-se uma sér~e de refregas com os seringueiros e seringalistasque adentravam seu território.
Em
com
1957 houve um envenenamento com arsênico misturado
açúcar, deixado à beira de um córrego, a mando de um serin
galista de Diamantino-MT. O resultado deste crime foi a
aconteceu
morte de dezessete índios. Mas a dizimação não
apenas ao longo do Arinos. Com o avanço sobre as terras dos
Beiço de Pau, através da abertura de estradas, as lutas se
intensificaram. Em 1964, com o apoio de índios Irantxe e
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Paresi, o Pe. antropólogo, Adalberto Pereira, da Prelazia de
Diamantino, dá início ao trabalho de contatação pacífica com
estes índios. Os contatos amistosos acontecem em agosto
de
1967, quando os Tapayuna, cansados de guerrear para defendederem-se, travam relações amistosas com dois barqueiros
no
Arinos, o índio Apiaká Cândido Morimã e o Sr. Carlos Ferreira.
Os dados levantados pelo Pe. Antônio Iasi, SJ, dão
conta de que seriam aproximadamente 140 índios na época dos
primeiros contatos, e embora os Tapayuna se mostrassem amigáveis com as frentes de penetração, nunca permitiram
que
alguém alcançasse suas aldeias mais retiradas.
Em 1968 a FUNAI assume o trabalho de
assistência
aos Tapayuna através de João Américo Peret e sua equipe . Em
1969 Peret promove um encontro de uma equipe de jornalistas
com estes índios, quando um dos jornalistas se
encontrava
gripado. Este contato, com muitas fotos e reportagens sensacionalistas deram a Peret a fama de pacificador dos ''ferozes
Beiço de Pau" . Em contrapartida deve-se atribuir a Peret e
à FUNAI a chacina oride caíram vitimados mais de 100
"Beiço
de Pau", em que a arma usada foi o vírus da gripe.
Ainda em 1969 a FUNAI chama o Pe. Antônio Iasi com
uma equipe de jesuítas de Diamantino para recuperar a saóde
dos sobreviventes. Restavam apenas 41 indivíduos em situação
lastimável, sem arcos e flechas, sem roças e sem forças para
se levantar.
Nove meses depois, já fortalecidos, foram transferidos para o Parque do Xingu, onde passaram a viver com
os
Suyá . Esta transferência mostrou-se catastrófica para os Ta, .
prox1ma,
payuna, pois embora os Suyá fossem de uma cultura
a convivência forçada com estes reduziu-os hoje a 31 indivíduos.

•

•
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OS JURUNA (TUPI)
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As primeiras notícias sobre os Juruna datam do século XVII, quando eles ocupavam, com outros povos, um vasto
território que se estendia da foz do rio Iriri ao rio Pacajá
(Pará). Enfrentaram os portugueses e foram combatidos. Esses
enfrentamentos violentos foram entrecortados pela catequização jesuítica, quase sempre sem efeito. E da década de quarenta do século XIX a primeira estimativa da população Juruna (fonte de um jesuíta): cerca de 2.000 índios em 9 aldeias
situadas acima da foz do Iriri. Foi ainda mais a
montante
que os encontrou Von Den Steinen, quarenta anos depois; 'eram
230 Juruna vivendo em 5 aldeias.
Os Juruna continuaram a subir o Xingu, fugindo de
seringalistas e dos Txukarramãe. Nos anos quarenta deste século, época de "pacificação" por iniciativa dos Villas Boas,
chegaram à quase extinção. Nos anos cinqOenta, vivendo numa
única aldeia próxima à foz do rio Manitsauá Missu, eram
37
pessoas. Cresceram ao atual número de 122, distribuídos entre duas aldeias ainda n~ Manitsauá Missu. 23 Juruna
vivem
entre os Suyá e os Kayabi.
Os Juruna chamam a si próprios de Yudjá e se reconhecem como parentes dos Shipaia e dos Arupaya
(extintos)
por falarem a mesma língua do. tronco Tupi.Da atividade feminina da cerâmica tiram um meio de troca para adquirir objetos industrializados . Os Juruna tiveram que se adaptar forçosamente a uma vida relativamente sedentária e à proximidade com seus antigos inimigos. Na aldeia Juruna todos os grupos familiares são ligados pela solidariedade do consumo coletivo dos alimentos. E exemplo disso uma "festa" que é marca distintiva desse povo no quadro do Xingu, festa que
se
desenrola em torno do "caxiri", bebida de mandioca fermenta- 149 -
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da. Os Juruna são "donos do caxiri", e são excelentes canoei
ros.
OS KRENAKORE (GÊ)

Suyá e Txukarramãe participaram, em 1972/73,
da
"pacificação" dos Krenakore, ainda em suas terras
originárias, no rio Peixoto de Azevedo, afluente do Teles Pires.
Uma primeira expedição de contato tinha fracassado
alguns
anos antes (1968/69), causando doenças e fome para os Krenakore que tinham abandonado suas roças.
A "pacificação" tinha sido decidida pelos cada vez
freqOentes encontros violentos entre índios e brancos; a base aérea da FAB de Cachimbo estava situada no território
d~
perambulação, caça e coleta dos Krenakore. Em 1973, os poucos Krenakore sobreviventes esmolavam na beira da
estrada
Cuiabá-Santarém (BR-163), e se iniciou seu deslocamento para
o P.I.X. De uma população de cerca de 140 índios na
época
da "pacificação", 79 chegaram ao Parque, abrigando-se sucessivamente nas aldeias Kayabi, Suyá e Txukarramãe. Os Krenakore estavam extremamente enfraquecidos, doentes e não manifestavam nenhuma vontade de continuar a viver.
Em 1976
eram reduzidos a 64 indivíduos.
Com muita dificuldade, e graças a uma assistência
particular, os Krenakore começam a se recuperar da agonia e
da desestruturação social. Nas quatro casas do Suy~
Missu
puderam se reorganizar segundo a lógica dos clãs
tradicionais; os Krenakore são Gê, e ainda revelam traços ct,.1lturais
as
característicos de uma sociedade desse tipo. Logo após
mudanças de 1984 na administração do Parque, esse grupo mais
fortalecido, transferiu-se para um novo local, uma nova aldeia, ao norte da BR-080 e a sua população aumentou ao número atual de 83 indívíduos.
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OS TXUKARRAMÃE (GÊ)
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Os Txukarramãe - ou Metuktire como se auto-denominam - são um dos grupos em que se subdividem os Kayapó setentrionais " Notícias da primeira metade do século
passado
falavam da expansão dos Kayapó - grande agrupamento
tribal
composto de inúmeros bandos e grupos menores - do rio Tocantins para oeste e para o ~orte. Foi na época da
"pacificação", realizada em 1953 pelos Villas Boas, que se deu a cisão dos Mekranoti que deu origem aos Metuktire. Os Mekranoti
ocupavam a região conhecida como Capôto, entre o rio Liberdade e as cabeceiras do Iriri Novo. "Pacificados",
foram
atraídos para o Parque, onde se estabeleceram na aldeia de
Porori. Contavam então cérca de 400 indivíduos,
população
praticamente equivalente à atual. Em 1972 a construção
da
BR-080 redefiniu os limites do Parque: um grupo Txukarramãe,
liderado por Raoni, deixou o Porori para transferir-se
no
P . 1·. Kretire, ao sul da estrada. Outro grupo, liderado por
Krumare, rumou para o rio Jarina, onde ergueu a aldeia
do
mesmo nome " Entre 1973 e 1984, vários conflitos ocorreram en
tre os Txukarramãe e os agentes das frentes de expansão. Em
1985, os grupos de Kretire e de Jarina reuniram-se numa nova
aldeia, Pium, próxima da confluência dos rios Jarina e Xingu; em Jarina permanecem três famílias e a população de Pium
•
é atualmente cerca de 380 pessoas, sendo que nela estão incluídos os Suyá ocidentais ou Tapayuna .
"Donos da borduna", é este o significado da palavra Txukarramãe, denominação dada pelos Juruna, antigos inimigos. Os Txukarramãe também vivenciaram a mudança de
uma
vida semi-nômade para uma condição de maior sedentarização,
já que seu território tradicional se viu reduzido em poucos
anos. São caçadores tanto quanto agricultores. Como sociedade de tipo Gê, a sociedade Txukarramãe se organiza por prin- 151 -

cípios complexos, em diversos planos de classificação: classes de idade, grupos residenciais formalizados, relações de
parentesco cerimonial, casa dos homens, etc. A intensa vida
ritual e os grandes ciclos das "festas" constituem
um dos
aspectos mais marcantes da ~ociedade Metuktire .
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OUADRO I
QUADRO GERAL DOS POVOS
INDÍGENAS DA ÁREA P-. 1.X.

PCNO

...

..

.

N2

NJ

tOE OA ARE.A

MAPA

AWETI

1

KALAPALO

2

KUIKURU

3

Nº

K.NIC!PIO

Parque Indígena do Xif9.1

CE J\LCEIAS PCFU-

ClJ tOE CE.AS

S.Félix do Ar~a . Si nop, Luciara,
Canarana, Pa-

F(NTE

OOTA

LAÇAO

E

1

36

FUNA I:

84

2

191

FUNAI:

84

l

221

FUNA I:

84

r~atinga

•

MEHINAKU

4

l

95

FUNAI :

84

MATIPU/
NAHUKWA

5

2

74

EPM:

84

YAWALAPIT I

6

l

135

FUNAI:

84

KAMAYURA

7

1

'l.07

FUNAI:

84

Ireland: 83

1

WAURA

8

1

130

TRUMAI

9

2

71

FUNAI:

84

TXIKAO

10

l

107

FUNAI:

84·

AWETI/TRUMAI/SUYA do
PI Leonardo

11

19

FUNAI:

84

SUYA

12

1

114

FUNAI:

84

TAPAYUNA

13

l

31

FUNAI:

84

KAYABI

14

14

364

FUNAI :

84

JURUNA

15

2

82

FUNAI:

84

KRENAKORE

16

1

83

Schwartz man: 83

METUKTIRE
(TXUKARRAMAE)

17

3

346

,
1

•

"
PIX e
J arina

AI

Col i der
Luciara

e

EPM:

(CEDI, Acontec eu , Especial 15 - Povos Indígenas no Brasil/84)
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KARAJA

O povo Karajá tem seus primeiros contatos com os
brancos em meados do século XVIII, na região do rio
Ara
guaia, com bandeirantes caçadores de índios. Mais tarde che
. . ,,
missiona
garam os garimpeiros, comerciantes, militares e
rios.
•

No século XIX é organizada a colônia militar o .
Pedro II , ou Carretão, com o objetivo de aldear os grupos
indígenas do Brasil Central, especialmente os Xavante que
viviam em guerra com os brancos impedindo a ocupação da re
gião. Mais tarde, os Karajá e os Kaiapó, inimigos tradicio
nais, são obrigados a se instalarem aí.
A navegação do Araguaia assumia grande importân
eia para a população que se instalara na região, pois tinha
que transportar bens e víveres por milhares de quilômetros
pelo sertão deserto. A navegação do Araguaia foi uma fonte
de conflitos constantes com os Karajá, que sistematicamente se recusavam a serví.r como remadores e como ónica fonte
de mão-de-obra da região. Os ataques Karajá aos nócleos po
voados eram constantes, o que acarretava expedições puniti
vas. Diversos grupos Karajá foram compelidos a viver em co
lônias militares destinadas a "amansá-los"-

_,

Na segunda metade do século XIX, o general Couto
de Magalhães cria a empresa de navegação ligando o Pará ao
centro do país. Goiás experimenta um surto de progresso, e
os Karajá são obrigados a conviver com a civilização
que
se assenta em seu território em bases permanentes.
Surge
uma rede de guarnições militares, comércio e colégios des
tinados a seus filhos. Esse surto de progresso dura apenas
20 anos, e no final do século os Karajá voltam à sua vida
antiga, mas com todos os problemas adquiridos através
do
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conta to compul s ório com a civilização - doenças, alcoolismo,
etc.
Em 1888 os Karajá perfaziam um total de 4 mil pes•
s oas, vivendo em relativa independência. O Araguaia foi 1ntegrado definitivamente à economia regional apenas a partir
de 1915, c om a chegada de criadores de gado, provenientes do
Pará, Mar a nhão e Goiás.

ALGUNS DADOS CULTURAIS

o

O territ ório Karaj á e s tá compreendido nas margens
de
do rio Araguaia, de Aruanã até Xambioá, numa extens ão
2 .000 km, incluindo a Ilha do Bananal.
Sua auto-denominação é Inã, e são divididos em três
s ub- grupos : Karajá, com 1.22 5 pes soas; Javaé, com SOO;e Xambioá, com 160, perfa zendo um total de 1.785 indivíduos di st ribuídos em 18 alde ia s (conforme André Amaral, 1982 ).
f um grupo Ma c ro-Jê, família não classificada. Our ante a e s t a ção da s s ecas acampam nas praias do rio Araguaia,
a limentand o-s e de pes ca, tartarugas e outros produtos tirados do rio. Na estação da chuva, deslocam- s e
para
terras
mai s alta s , onde cultivam sua s roças, mas a pesca é a
base
de s ua alimentação.
Formavam pequenos grupos nômades, mas os adventista s procuraram agrupar essas pequenas unidades em
aldeias
se dentária s e de maior tamanho. Esse processo foi acelerado
mai s tarde pelo Serviço de Proteção ao tndio.
Toda a cultura Karajá gira em torno do universo do
ri o Araguaia, o que se reflete inclusive em seu universo mít i co. Dizem eles que nos tempos míticos, vivia um povo abaixo do leito do rio . Casualmente um homem descobriu a superfí c ie. E foi nesse mundo, que eles descobriram a luz, o mel
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e a morte, estampada no tronco ressequido de uma árvore . Daí
se explica porque Aruanã, principal entidade do mundo espiritual, é proveniente do rio e lagos adjacentes.
Há uma rígida divisão do mundo masculino e feminino, divisão essa que inclusive se observa na linguagem diferenciada usada pelo homem e pela mulher •

..
SITUAÇÃOO AS TERRAS

..

Em 1959 é criado o Parque Nacional do Araguaia,
que abrange a Ilha do Bananal, mas apenas em 1971 é criado o
Parque Indígena Araguaia, que assegura as terras dos Karajá
e dos Javaé. No entanto , no traçado do Parque Indígena Ara•
guaia as várias aldeias da margem matogrossense não são 1ncorporadas. Juridica•ente, são terras Karajá a parte sul da
Ilha do Bananal e duas pequenas reservas no Estado de
Mato
Grosso. Mas essas terras tê~ mais de 1.200 invasões de posseiros e fazendeiros que "arrenda•" as pastagens naturais da
Ilha, por inter•édi~ da FUNAI.
· Aos proble•asdas invasões e arrenda•entos, so•a•-se os da pesca predatória e a invasão ae turistas na Ilha,
que depreda• a natureza e suja• as praias do Araguala.
A área ainda está ameaçada pelo projeto de
construção da Rodovia Trans-Araguaia, que cortará a Ilha do aananal no sentido leste-oeste. Inicial•ente os Karajá reagira• a esse projeto, •as as grandes e•presas e a população
das cidades do nordeste de Mato Grosso estão
pressionando
para que a estrada seja construída. O IBOF é ta•bé• contrário, u•a vez que a rodovia atingirá o Parque Florestal
do
Araguala.
As terras Karajá ta•b~• estão a•eaçadas pela
!•plantação de u•a destilaria de álcool, através do
progra•a
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Pró-Alcool, na s cabeceiras do Tapirapé.
A FUNAI tem postos em sete aldeias Karajá; as No
va s Tribos têm um posto missionário na aldeia de Macaúba e
Prelazia de São Félix, na Bldeia de Luciara.
Várias aldeias têm escola até a 4ª série e
na
Barra do Tapirapé é apenas dada a alfabetizacao.
A nível de saúde contam com um hospital mantido
pela FUNAI funcionando precariamente, e nos Postos Indíge
nas existem postos de saúde atendidos por enfermeiros Kara
já. São realizadas duas campanhas de vacinação ao ano,
e
e mbor a haja grande incidência de tuberculose entre os Kara
já, a vacinação de BCG é irregular.
A FUNAI aplica projeto s de desenvolvimento comu
nitário nas aldeias maiores, geralmente de rizicultura
e
pecuária na I l ha do Bananal.
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OS TAPIRAPÉ

..

Os "Tapi ' irãpe", ou Tapirapé como são conhecidos,
é um povo Tupi que, historicamente, habitavam uma
extens a
região que ia desde as cabe c eiras do rio Tapirapé até a divisa do atual estarlo do Pará. Estima-se que teriam
chegado
no Brasil Ce ntral devido ao s freqOente s ataques dos seu s ini
migos tradicionais, os Kayapó e os Karajá, com os quai s mantiveram relações seculare s , através de rapt os de mulheres e
crianças.
Segundo Baldus ( 1970:45)
"Os poucos Tapira pé que, no prime iro decênio
do
no s so século, f o r am vistos pel Qs brancos, eram, na
maior parte, mulhe res e criança s raptadas
pe l os
Karajá. Krau s e - explorador do Araguaia em 1908 conta que estes índios praticavam os raptos quando
os homens da tribo s e afastavam da família para ir
comerciar com ele s num banco de areia do rio Tapirapé".

,
•

•

Wagley e Baldus (1970:81) acreditavam que, antigamente, os Tapirapé compunham 5 aldeias que,
provavelmente,
teriam exi s tido até o limite do nosso século , com uma população de aproximadamente 200 indivíduo s cada uma, abandona das devido às epidemia s .
Suces sivas epidemias , decorrente s do cont~to com a
nossa soci edade, quase provocaram o extermínio desse povo .
Em 1935, es tavam reduzido s a 130 pes s oa s e, 12 ano s depoi s ,
em 1947, e ram apenas 51 índios . Com a depopulação,
grande
parte do s s eu s conhecimento s medicinai s tradicionai s s e per deu. Os pajé s , detentore s por excelência de sse s . conhec ime ntos, morreram sem ter havido tempo para a transmissão do s eu
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saber.
Desde 1951, as Irmãzinhas de Jesusvênt atuando junto aos Tapirapé, atuação esta que i•pediu pratica•ente a extinção do grupo. A partir dos seus trabalhos, foi criada . a
"Missão Tapirapé", integrada por missionários leigos
que
prestam assistência na área de saúde e educação.
A partir
dos conhecimentos próprios do povo, a escola te•
procurado
atender as expectativas dos índios, no sentido de se fortalecer para enfrentar os problemas gerados pelo contato co• a
nossa sociedade. Na área da saúde, tem sido feito um atendimento preventivo e curativo, tendo como perspectiva que
os
próprios índios assumam os tratamentos básicos.
Atualmente, há um posto da FUNAI dentro da
área,
para atender tanto aos Tapirapé , quanto a u•a aldeia Karajá,
a 3 km. Esse atendimento tem se mostrado extremamente precário e ineficiente. Para casos mais graves de saúde, que exigem internação em hespitais da cidade, os índios são obrigados a se deslocarem até a sede do Parque Indígena do
Araguaia, esperando dias para .conseguir um transporte para Brasília ou Goiânia.
Em 1985, a FUNAI aprovou um projeto agrícola para
os· Tapirapé~ que até hoje ainda aguarda• a sua . aplicação.
'
Estimulados pela Missão, hoje os Tapirapé renascem
culturalmente, realizando suas festas tradicionais. Em 1986,
7 rapazes passaram pelos rituais de iniciação.
.
•

..

..

'

.

-

TERRA E SOBREVIVENCIA: SITUAÇAO ATUAL

.,
Transportados pelo S.P.I . em 1950 para a foz
do
rio Tapirapé onde se localizam hoje, os Tapirapé entrara• em
contato mais intenso com os Karajá das margens do Araguaia,
. , .
mun1c1p10
e com os posseiros, povoadores do então nascente
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de Santa Terezinha .
Na década de 60, o golpe militar e a construção da
expansão
Rodovia Belém-Brasília aceleraram o movimento e a
econômica para a região e grandes empresas começaram a
requerer terras, inclusive terras indígenas, favorecidas pelos
financiamentos e incentivos fiscais da SUOAM.
A Companhia
Tapiraguaia tornou-se, então, "proprietária" da área já habitada pelos Tapirapé. Espremidos por todos os lados,
com
esse avanço das grandes companhias agro-pecuárias, os Tapirapé compreenderam a necessidade urgente da demarcação
de
uma área que garantisse a sua sobrevivência.
Em 1983, depois de 20 anos de luta, através do decreto nº 88.194, o governo federal destinou
uma área
de
66.000 ha aos Tapirapé e aos Karajá da aldeia próxima. Grande parte dessa área torna-se alagadiça nas chuvas, de novembro a maio, e são, portanto, impróprias para o cultivo
das
roças, de vital importância na sobrevivêncla desses índios.
Oe . 52 pessoas em 1951, os Tapirapé são hoje 230, e não é difícil imaginar os sérios problemas que terão que enfrentar,
num futuro próximo, com um território que já hoje se
apresenta exíguo, diante de suas necessidades básicas.
Agravando ainda mais essa situação, a
instalação
de uma usina de processamento de álcool na região da
cabeceira do rio Tapirapé , na Gameleira, ocasionará efeitos poluidores ~ncalculáveis para este rio e o Araguaia, considerando que o peixe é o alimento básico desses índios.
Como se não bastasse, turistas invadem o Araguaia
em caravanas predatórias , sem qualquer respeito pela fauna e
flora da região. Em 1986, a diminuição considerável de tartarugas e seus ovos é um fato, assim como é
incontestável
que a construção da estrada que atravessará a Ilha do Bananal só irá agravar ainda mais essas depredações,
trazendo
s érias conseqOências para a alimentação desses índios ~
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OSXAVANTE

.,
•

O Xavante (autodenominação A'úwe) é uma nação Jê
que atualmente vive em seis reservas, localizadas numa área
entre os rios Araguaia e Batovi, no leste matogrossense.
Juntamente com os Xerente (norte de Goiás), eles foram o ra
mo cent~al da família lingüística Jê. Há, hoje, aproximada
mente 6. 000 Xavante .
Historicamente, os Xavante e os Xerente ocupavam
um território contíguo que hoje é o norte de Goiás, e
são
culturalmente e lingüísticamente muito próximos. Em alguma
época nos meados do século XIX,pressões por parte dos colo
nizadores forçaram a separação entre os Xavante e os Xeren
te. Os Xerente permaneceram no leste (rio Tocantins),enquan
•
to que os Xavante migraram em direção ao sudoeste, entrando
em Mato Grosso. Lá eles se estabeleceram na área do rio das
Mortes. Os Xavante, assim, invadiram terras previamente ocu
padas pelos Bororo.
Ourante todo o século XIX e no início do
século
XX·, os Xavante permaneceram hostis para com todos os foras
teiros e com qualquer tentativa de contato pacífico a
ser
estabelecido com eles. Na década de 30 e no início da déca
da de 40, . tanto o SPI como os missionários Salesianos fize
ram tentativas infrutíferas para estabelecer contatos
ami
gáveis com os mesmos.
Como as pressões aumentaram na área do rio
das
Mortes, os Xavante se subdividiram em três grupos básicos ,
sendo que cada grupo experimentou tipos diferentes de
con
tato com a sociedade brasileira. Além do mais, estes mesmos
grupos tiveram relacionamentos históricos distintos com o
território que atualmente ocupam (ver Lopes da Silva,1980).
A população Xavante era estimada entre 1.500 e 2.000, qua~
do todos os grupos foram contatados, no início da década de
~
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50. Naquela época, entretanto, eles sofreram um considerável
decréscimo populacional devido a epidemias e choques com os
habitantes locais.
Os primeiros Xavante que estabeleceram contato pacífico com agentes do SPI em 1946, após vários
conflitos,
foram aqueles que permaneceram na área do rio das
Mortes,
contato esse longamente procurado por aquele órgão. Este gru
po, subseqõentemente dividiu-se em duas facções que, ria atualidade, habitam as Reservas Indígenas de Pimentel Barbosa e
Areões. Nenhuma missão religiosa permanente foi estabelecida
em nenhuma dessas áreas, embora os índios
(particularmente
os de Areões) sejam intermitentemente assistidos pelos missionários Salesianos da região.
Um segundo grupo Xavante procurou refúgio
contra
epidemias e conflitos com os fazendeiros locais na missão Sa
lesiana de Meruri (ocupada pelos Bororo, desde o início
do
século), localizada próxima ao rio das Garças. Um subgrupo a
bandonou o seu território na área do rio Couto Magalhães
e
chegou por livre iniciativa no Meruri em 1956. Outro grupo
Xavante que habitava a região doSuyá-Missu, foi também
for
çado a abandonar o seu território tradicional. As terras de
les foram transformadas numa grande empresa agro-pecuária, e
eles foram tirados de lá, muito doentes, e transportados de
avião pelos Salesianos, à área da missão.
Devido às relações hostis com os Bororo da missão
do Meruri, os Salesianos mudaram os Xavante para São Marcos
em 1957, Uma missão foi estabelecida neste local e a
área
é, no presente, uma reserva Xavante (na beira do rio das Mor
tes ). Outros Xavante foram transportados para Sangradouro ,
onde outra reserva foi criada (rio Sangradouro ao rio
das
Mortes). Este grupo de Xavante continua a habitar um territó
rio que era tradicionalmente Bororo. A influência da missão
considera
católica prevalece e a maioria desses Xavante se
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católica.
Também no início dos anos 50, um segundo subgrupo
Xavante de Couto Magalhães migrou para o sudoeste na direção do rio Paranatinga. Este grupo se dividiu em dois. Um
fez contato com a frente de atração do Posto Indígena de
o
Simões Lopes (Bakairi), outro grupo mudou- s e mais para
oeste e estabeleceu contato com agentes do SPI do rio Batovi, que constitui, hoje, a Reserva Xavante de Marechal Roninfluenciados
don. Estes Xavante foram consideravelmente
tanto pelos missionários protes tantes da South American Indian Mission, que atuavam na área, como pelos Bakairi.
Em
1974, os Xavante de Simões Lopes e vários do Batovi começaram a retornar às suas terras tradicionai s ao longo do rio
Kuluene, Em 1977, a Reserva do Kuluene foi e s tabelecida. Em
1980, foi criada a reserva de Parabubure, unificando as de
Kuluene e Couto Magalhãe s , acrescidas de uma área de ocupação antiga dos Xavante, apropriada por t e r c eiros e, também,
na Fazenda Xavantina. Es te terceiro grupo Xavante é, a ss im,
caracterizado como o que procurou cantata com agente s do
protestantes e
SPI e sofreu influências do s missionários
sobre
católicos, e que recuperou os direitos t e rritoriais
as terras que ocupava ante s do cantata.
Embora os Xavante já tenham os direitos sobre a

T

,,,

terra garantidos com a criação e demarcação das seis res er
vas que habitam, há questionamentos por parte deles sobreos
limites das áfeas. Como exemplo, os Xavante da Reserva
de
Sangradourd estão atualmente tentando recuperar uma
área
que, regularmente! era e continua sendo explorada como ter
ritório de caça. Este pedaço de terra chamado Volta Grande
está, no momento, separado do resto da re s erva pelo rio das
Mortes. Há uma situação similar na Reserva de Areões.
Por
outro lado os Xavante de São Marcos têm, r e centemente,
en
trado em conflito com os fazendeiros vizinhos à reserva ,

-
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em cujas terras eles penetram em incursões de caça • .
Os Xavante eram, tradicionalmente~ seminõmades,
caçadores e coletores. A agricultura (principalmente o
mi
econo
lho) tinha somente um papel menos importante na sua
mia tradicional . Tradicionalmente as grandes aldeias Xavante, em forma de ferradura, subdividiam~ se em pequenos
gru
pos nômades que se afastavam por períodos prolongados,
a
fim de caçar e coletar frutos silvestres, castanhas e vege
tais. Estes grupos nômades então se reuniam em aldeias pro
visórias, onde a atividade cerimonial se realizava. Hoje, o
padrão de seminomadismo tem sido reduzido,mas ainda tem lu
gar, principalmente nas aldeias mais tradicionais.
Nos meados da década de 70, a FUNAI iniciou a im
plantação, em larga escala, do projeto mecanizado da cul tu
eco no
ra do arroz, com intuito de integrar os Xavante na
par
mia produtiva da região~ Este projeto foi adotado, em
te, para justificar as reivindicações dos Xavante,baseandose no seu potencial econômico e produtivo, no momento
em
que suas reservas estavam em processo de demarcação. O pro...
jeto tinha por finalidade prover os Xavante de meios eco nomicos que os tornassem independentes da FUNAI,
visando
a
complementar suas necessidades básicas
de
subsistência,
visto que seu antigo território agora reduzido, nãn poderia
sustentar sua economia tradicional de caçadores-coletores.
Ultimamente, a FUNAI tem incentivado a · diversific~ção das plantações de arroz em larga e~cala.
Os
Xavante
têm agora uma maior variedade de culturas, ~omo a da
soja,
além do arroz. Eles estão, também, começando a dar
mais
atenção à tradicional roça de toco em algumas áreas.
Estas medidas podem ajudar os Xavante a Sl.4)erar alguns dos aspectos problemáticos do projeto da monocultura do
arroz. Por exemplo, diversificando as culturas, poderão minimizar a dependência criada pelo projeto do arroz, que tem se
~
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tornado, de fato, uma fonte básica de alimentos. O arroz,pos
sivelmente, não substituiu as raízes nutritivas que tanto u
savam na alimentação tradicional, mas que ainda fazem parte
da dieta. Conseqüentemente, alguns problemas de saúde e des
nutrição, que têm surgido devido à carência de vitaminas e
sais minerais encontrados na antiga dieta, podem ser melhora
dos. A roça de toco pode, também, promover uma grande parti
cipação comunitária na produção de alimentos, em
contraste
com a mecanização . no plantio do arroz, que exige o trabalho
de poucos indivíduos experientes e de assistência técnica da
FUNAI.
Xavante
O tradicional modelo de cisão de aldeia
tem sido incentivado, no momento em que novos líderes
esta
belecem aldeamentos independentes, a fim de ganhar acesso e
viabilizar projetos e recursos da FUNAI. Por exemplo, o núme
ro de povoações oficialmente reconhecido pela FUNAI, em
de
zembro de 1985, é mais do dobro do total de 1980, ou seja,
de 16 aldeias em 1980, para 35, em 1985. O rápido processo
de cisão das aldeias pode ser atribuído, em parte, ao tradi
cional sistema político de faccionalismo Xavante como,
tam
bém, com motivações econômicas por parte da FUNAI.
Os Xavante têm, nos últimos anos, experimentado um
notável crescimento populacional. De acordo com o censo
da
FUNAI de 1980, a população Xavante somava 3.405 pessoas. Por
volta de 1984, o número havia aumentado para 4.834. Este aumento populacional pode ser atribuído à acomodação
após o
contato e, também, à assistência médica das missões
(apesar
de deficiente muitas vezes). Ademais, os Xavante estão cientes que, com o aumento populacional, o seu território pode
ser melhor ocupado e defendido, assegurando a sua sobrevi... .
vencia.
Mui to da tradicional organização social e da vida
do Xavante permanece inºtacta, ainda que algumas inovações te- 167 -

nham sido incorporadas. Como exemplo, os Xavante continuam
correndo com suas toras de bur i ti mas, por outro lado,
são
ávidos jogadores de futebol e fãs dos times nacionais. Gra
vadores aparecem durante as cerimônias para gravar cantos
e danças. Essas gravações, assim como os aparelhos de
rá
dia, constituem um enorme lazer até que o estoque de pilhas
se esgote.
O ciclo de iniciação dos homens e as atividades
rituais que promovem, constituem e ainda prevalecem como
o centro da vida cerimonial Xavante. Os meninos, na
maio
ria das aldeias, continuam a viver por período de 4 a
5
anos na casa dos homens solteiros, onde são educados
no
estilo tradicional. No fim deste período de relativo isola
. . .
menta, eles realizam uma elaborada cerimônia de in1c1açao,
na qual suas orelhas são perfuradas. As meninas
recebem
sua educação na esfera doméstica.

..
•

-

Tanto os meninos como as meninas freqOentam
escolas da FUNAI ou das Missões. As escolas das Missões de
Sangradouro e de São Marcos estendem seu período escolar
até a 8ª série (escola indígena estadual), enquanto que
nas escolas do órgão tutelar o ano escolar é
incompleto,
com sérias interferências e falta de professores
regulares, dificilmente atingindo o término das atividades escolares. Muitas famílias estão, no momento, enviando um ou
dois dos rapazes adolescentes para estudar em pequenas e
grandes cidades do país, para completar seus estudos. Muitos desses rapazes aspiram profissões como enfermeiros,
médicos, políticos e professores.
Os Xavante são muito relutantes em não perder a
sua identidade cultural tentando se afirmar como um
povo
livre, mantendo seus rituais,seu .modo de vida, mas ao mes
mo tempo, preenchendo suas pecesidades básicas como mem~ros
consumidores e produtores da economia nacional.
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INDIOS ISOLADOS EN MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso tem se caracterizado
nas
últimas décadas por um desenvolvimento violento e caótico em
detrimento de seu ecossistema e de seus habitantes
primeiros. Dezenas de povos indígenas constantemente violentados,
outros exterminados por uma postura pseudo-desenvolvimentista , ma s que na realidade não consegue sequer suprir as nece ssidades básicas de seus munícipes, senão a ganância
de
s eus governantes.
Não obstante este famigerado desenvolvimento, muitos povos e
grupos indígenas, remanescentes daqueles exterminados, conseguiram resistir ao trágico confronto com as frentes colonizadoras. Alguns ainda mantém-se isolados do cantata com os
vários segmentos nacionais. A estes denominamos "índios isolados".
Entende-se por "Índios isolados" os povos ou grupos indígenas que não mantém contato direto com nenhum segmento da Sociedade Brasileira. Vulgarmente denominados "Índios arredios". Esta alcunha por si expressa a ótica pejorativa a que estão sujeitos este s grupos, constantemente lesados em seus direitos e em sua identidade enquanto
culturas
a_u tóctones.
Estes grupos, autônomos ante a organização sócioeconômica e política da sociedade nacional, mantém um proposital distanciamento da população envolvente por um processo
de fuga constante diante da presença avassaladora do "colonizador". Disto depreenderam a necessidade de um afastamento
s ingular, sem aliados substanciais, na tentativa de se pres ervarem das balas e bacilos do "homem branco".
Em outros
momentos este intenso "nomadismo forçado" se dá por uma conjugação. de fatores que também podem incluir o acirramento de
relações bélicas com povos indígenas vizinhos,de índole mais
- 170 '
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aguerrida e numericamente mais fortes. '
Hoje constata-se,
através de fontes diversas, a
existência atual de mais de meia centena de grupos indígenas
isolados em territorio nacional, sendo que no Estado de Mato
Grosso existem, pelo menos, oito grupos indígenas ainda sem
contato. A dificuldade em efetuar um levantamento preciso de
dados referentes a estes é inerente às circunstâncias que os
envolvem, considerando-se os constantes deslocamentos e "esconderijos" sob o manto protetor da floresta, onde pretensamente acreditam-se salvaguardados da destruição "civilizatória'' ·
Muitos destes grupos são remanescentes de
povos
indígenas que há muito desapareceram dos registros históricos, sendo dados como extintos. Outros são frações de povos
que ainda hoje resistem ao avanço predatório e
desordenado
do grande capital sobreas últimas áreas virgens da Amazônia,
e que se separaram em função de cisões internas ou
disper,
sões inesperadas causadas pelas constantes fugas e guerras.
Urge, portanto, uma ação conjugada dos órgãos competentes para salvaguardar a integridade física e
cultural
destes grupos, pois, mesmo diante da especificidade da questão e latência dos conflitos aqui expressados de forma gené- ·
rica, fica patente a urgência desta ação diante das contingências especiais que os envolvem. Numericamente
frágeis,
indefesos em seu sistema imunoJógico diante das doenças infecto-contagiosas, e distante de compreender a realidade que
'
os cerca, sobre eles paira uma constante e inexorável ameaça
de extinção a cada eventualidade de contato.
Casos recentes como o massacre dos isolados Nambido
kwara do rio Omerê (RO), em 1985, exterminados a mando
proprietário da Fazenda Ivipitan face a ação tardia e
complacente da FUNAI, caracteriza a fragilidade destes grupos e
, os desmandos políticos que conluiam por seu extermínio.
- 171 -

Habitantes de territórios ambicionados pelo grande
capital, ou vítimas de invasões contínuas das grandes levas
de incautos sem-terra, empurrados pelo grande latifúndio para as regiões mais inóspitas, estes grupos indígenas sobrevivem hoje em situações críticas,a cada dia agravadas
pelo
recrudescimento contínuo das tensões e conflitos fundiários
que se alastram pelas últimas áreas verdes do Estado. Verdes
sim, mas não tão desabitadas · como querem fazer crer os grandes projetos colonizadores e empreendimentos
exploradores,
que reincidentementetem vilipendiado as terras indígenas no
Estado de Mato Grosso.

•
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LISTAGEM DAS TERRAS INDIGENAS NO MATO GROSSd - CEDI/MUSEU NACIONAL
. 06/03/87
TERRA INDIGENA

POVO

RI AP I AKA-KAYABI

APIAKA/KAYABI

.

SITUAÇAO JURIDICA

MUNICIPIO

RESERVADA
DEC . NO 63368 de 08/10/68
CRIA RI. RETIFICAÇAO DE
LIMITES PELO DEC .Nll 74477
de 29/08/74.
PORT. Nll
1372/E de 24/08/82 DECLA
~A DE POSSE PERMANENTE -

JUARA E PORTO
DOS .GAUCHOS

UF ' EXT . /ha
MT

POP.

111410

FONTE:DATA

162

.
.

'

AI ARARA CHAC.
DAS PI MENTAS

AI ARARA CAMPO
GRANDE

ARARA DO ARI PUANA

ARARA DO ARIPUANA

I DENTIFICADA
PORT.Nll 1761 de 19/11/86
P/ IDENTIFICAÇAO

ARIPUANA

MT

IDENTIFICADA
PORT . NO 1761 de 19/ll/86
P/ IDENTIFICAÇAO

ARIPUANA

MT

~

'

AI ARARA IG. PI RANHAS

ARARA DO ARIPUANA

IDENTIFICADA
PORT.Nll 1761 de 19/11/86
P/ IDENTI FICAÇAO

ARIPUANA

MT

AI ARARA RIO
GUARIBA

ARARA DO GUARIBA

If'IENTIFICADA
PORT.Nll 1761 de 19/11/86
P/ IDENTIFICAÇAO

ARIPUANA

MT

RI AREOES

XAVANTE

RESERVADA
AVIVENTADA PELA FUNAI
DEC. 75 . 426/75

AGUA BOA

MT

'

ARIKEN

ARIKEN

.

SEM PROVIDENCIA. A IDENTIF·ICAR. ( FUNAI : 87)

.

218515

522

FUNAI : 87

753400

83

FUNAI: 87

MT

.
AI ARIPUANA
..__

CINTA LARGA

~~~N~~~Iz~~AD~~~M . )PA~~:

ARIPUANA

MT

RECER Nll 136 de 05/11/86,.
'

.

•

•

OBSERVAÇAO

LISTAGEM DAS TERRAS IND1GENAS NO MATO GROSSO - CEDI/MUSEU NACIONAL
06/03/87
TERRA IND!GENA
PQ ARIPUANA.

POVO

SITUAÇAO JUR1DICA

CINTA LARGA
1

MUNIC!PIO

Uf

EXT/HA

POP.

FONTE:DATA

:RESERVADA. DEC.NQ 62.995 ARIPUANA, VI-_ MT 1228323
de 13/07/68 RESERVA
o LHENA
RO.
PARQUE. DEC.NQ 64 . 860 de
23/ 07/69 CRIA o PARQUE
(DOU 24/07/69). DEC. N2
,,
.73563 de 24/01/74 ALTERA
' ,,
OS LIMITES (DOU 25/01/74).

AI BAKAIRI

BAKAIRI

DELIMITADA.
PARANATINGA
OEC .N2 92013 de 28/11/85 '
DECLARA OCUPAÇAO DOS SIL
VICOLAS (DOU 29/11/85).-

MT

61405

312

AI CAPITAO
MARCOS

PARE SI

SEM PROVIDENCIA. A IDENTIFICAR
PORT . N2 1762 de 19/11/86
P/ IDENTIFICAÇAO

MT

480

•

AI CAPOTO

KAIAPO (METUKTIRE)

DEL IMITADA
.COLIDER
DEC.N2 89643 de 10/05/84
DECLARA DE DCUPAÇAO I ND1GENA.

MT

186000

COCALINHO

KARAJA

SEM PROVIDENCIA

MT

AI ESCONDIDO

RIKBAKTSA

IDENTIFICADA.(FUNAI: 87)

ARIPUANA

MT

275100

EST. RONDON

PARES!

IDENTIFICADA
PORT . N2 1762 de 19/11/86
P/ IOENTIFCAÇAO

DIAMANTINO

MT

2400

16

ROMANA: 87

AI PERIGARA

BORORO

DEMARCADA/SPI . AVIVENTADA
PELA FUNAI . 1984.

BAR AO DE MELGAÇO

MT

10740

99

SERPA: 86

VILA BELA DA
SANTISSI MA
TRINDADE

5

..

ARRUDA: 83

TORAL : 80

OBSERVAÇAO

..

LISTAGEM DAS TERRAS INDIGENAS NO MATO GROSSO - CEDI/MUSEU NACIONAL
06/03/87
TERRA INDIGENA

Pl'JVO

SITUAÇAO JURIDICA

MUNICIPIO

Uf

EXT/HA

AI ESTIVADINHO

PARES!

IDENTIFICADA. C/ PARECER
GTI (P/ DELiM.)
REMETIDA AO GT. I NTERM.
NAO INCLUIDA NA PAUTA.
PARECER 059/85 (CTI - MIRAD ) .

TANGARA DA
SERRA

MT

1970

AI FIGUEIRAS

PARESI

IDENTIFICADA. C/ PARECER
GTI (P/DELI M.)
PARECER NQ 060/85

TANGARA DA
SERRA

MT

10000

POP .

FONTE:DATA

19

FUNAI: 87

e

IG . MURIRU E
PACUTI NGA

YAKARA- WAKTA

SEM PROVIDE:NCIA

ARIPUANA

MT

AI IRANTXE

IRANTXE /PARE SI

DELI MITADA. C/ PARECER
GTI (P/ HOMOL.). PARECER
GTI N2 159 de 19/02/87 .

DIAMANTINO

MT

46790

153

ARRUDA: 85

AI JAPUIRA

RIKBAKTSA

DELIMITADA .
DEC .N2 9201 1 de 28/11/85
DECLARA DE OCUPAÇAO I NDIGENA

SAO JOS~ DO
RIO CLARO

MT

148450

640

FUNAI: 87

RI PI MENTEL
BARBOSA

XAVANTE

DEMARCADA/SPI. AV IVENTADA
PELA FUNAI , DEC. N2 93147
de 20/08/86 (DOU 21/08/86
HOMOLOGA A DEMARCAÇAO.

AGUA BOA E

MT

328966

354

FUNAI: 87

AI RIKBAK TSA

RIKBAK TSA

DELI MITADA . C/ PARECER
GTI (P/ HOMOL.) .
MEMORIAL DESCRITIVO
DE
DEMARCAÇAO DE 19/01/84.
PARECER GTI (PI HOMOL . )
PARECER NQ 150 DE 10/1 2/
/86 .

DIAMANTI NO

MT

7993 5

514

LOEBENS:86

OBSERVAÇAO

..

LISTAGEM DAS TERRAS INDlGENAS NO MATO GROSSO - CEDI/MUSEU NACIONAL
06/0.3/87
TERRA INOlGENA
AI PIRINEUS
DE SDUZA

SITUAÇAO JURlDICA

POVO
NAMBIQUARA

1

AI PIRIPICURA

TUPI KAWAHIB

MUNIC! PIO

· REGULARIZADA.REG.EM CAR- VILA BELA DA
SANTISSIMA
TORIO E NO SPU.
REG.NO CARTORIO DE VILA TRINDADE
BELA DA SANTISSIMA TRINDADE , MATRIC. N2 16525,
EM
LIVRO 2-L-3 , FL . 280
06/08/84.
REG. ND SPU/MT N2 15 DE
16/05/85 .
IDENTIFICADA .
PORT. N2 1938 de 20/09/85
P/ IDENTIFICAÇAO E DELIMITAÇAO.

ARIPUANA

UF
MT

EXT/HA
28212

FONTE:DATA

POP.

FUNAI: 87

103

MT

~'

RI JARI NA

KAIAPO (METUKTIRE)

AI J ARINA/MARGEM KAIAPO {METUKTIRE)
DI REI TA

COLIDER E LURESERVADA.
DEC.Nº 89618 de 07/05/84 CIARA
DECLARA DE INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE APROPRIAÇAO. PROPRIEDADES NA
AREA QUE SERVIRA DE HABITAT AOS TXUKARRAMAE.

MT

268813

INTERDITADA.
PORT. NQ 1640/E de 07/05/
AO
/84 INTERDITA AREA
NORTE/LESTE E LIMITROFE
DA AI JARINA.

LUCIARA

MT

139000

47D6

AI JARUDORE

BORORO

DEMARCAOA/SPI
DEC . ESTADUAL N11 684/1945

POXOREU E
RONDONOPOLIS

MT

JUI NINHA

PARE SI

IDENTIFICADA
PORT.N11 1762 de 19/11/86
P/ IDENTIFICAÇAO

VILA BELA

MT

15

FUNAI: 80

•

OBSERVAÇAO

LISTAGEM DAS TERRAS IND!GENAS NO MATO GROSSO - CED I/MUSEU NAC IONAL
06103187

TERRA INO !GENA

POVO

SITUAÇAO JURÍDICA

MUNIC!PIO

UF

EXT/HA

POP .

FONTE:DATA

MT

8

ROMANA: 87

20

TORAL: 80

FUNA!: 87

OK

PARES!

SEM PROVIDENCIA

LAGO GRANDE

KARAJA

SEM PROV IOENC I.l\

S. F!:LIX DO
ARAGUAIA

MT

RI MARECHAL
RONDON

XAVANTE

RESERVADA. DEC. EST. NQ
929 de 04/05/65.
DEMARCADA EM 1972
PELA
FUNAI.

PARANATINGA

MT

98500

175

AI MENKU

MVKY

DEMARCADA.
DEC.N2 94013 de 11/02/87
HOMOLOGADA DEMARCAÇAO.

DIAMANTINO

MT

47094

34

AMARANTE:84

RI MERURE

BORORO

DEMARCADA.
DEC . N2 94014 de 11/02/87
HOMOLOGA DEMARCAÇAO '

BARRA DO GARÇAS E GENERAL
CARNEIRO

MT

82301

365

GRUF'IONI:86

AI NAMBIQUARA

NAMSIQUARA

INTERDITADA.
DEC.N2 62995 de 16/07/68
INTERDITA A AREA. DEC.N2
73221 de 28/11/73 ALTERA
OS LIMITES.

VILA BELA DA
SANTISSIMA
TRINDADE

MT

1011961

204

FLJNAI: 87

RI PARABUBURE

XAVANTE

RESERVADA. EM AVIVENTAÇAO. PORT . N2 1822/E
de
12/07/85 P/ DEFINIÇAO DE
LIMITES E LEVANTAMENTO
FUNDIARIO.

BARRA DO GARÇAS

MT

224447 · 1738

FUNAI: 87

RIO DOS PEIXES/
RIO APIACA

APIAKA

SEM PROVIDENCIA.

JUARA

MT

OBSERVAÇAO

LISTAGEM DAS TERRAS INDIGENAS NO MATO GROSSO - CEDI/MUSEU NACIONAL
06/03/87
TERRA INO!GENA

POVO

SITUAÇAO JUR!OICA

MUN ICIPIO

UF t EXT/HA

POP.

FONTE : OATA

RI PARECI

PARES!

RESERVADA .EM REDEFINIÇAO
DEC.NQ 63368 de 08/10/68
CRIA A RI.
PORT.NQ 1520/E de 17/06/
/83 P/ TRABALHOS DE RECONHECI MENTO PARA DEMAR CAÇAO.

TANGAGA DA
SERRA E OIAMANTINO

MT

AI PEQUISAL

NAMBIQUARA
(ALANTESU)

SEM ~RDVIDENCIA. A lDENTI FICAR. (FUNAl: 87) '

VILA BELA DA
SANTISSIMA
TRINDADE

MT

AI RIO FORMOSO

PARE SI

DELIMITADA.
OEC . NQ 92015 de 28/li/85
DECLARA OE OCUPAÇAO INOfGENA (DOU 29/11/85) .

TANGARA DA
SERRA

MT

19700

98

MIRAD : 85

AI ROOSEVELT

CI NTA - LARGA/
ZORO

DELIMITADA . C/ PARECER
GTI (P/ HOMOLOGAÇAO) .
PARECER NQ 134 de 05/ll/
186 .

ARIPUANA E
PI MENTA
BUENO

MT
RO

233055

140

fUNAI: 83

AI SALUMA

ENAUENE-NAUE
(SALUMA)

IDENTIFICADA . C/ PARECER
GTI (P/ DELIM.) MEMORIAL
DESCRITIVO DE DELIMITAÇAO DE 14/11/84. PARECER
NQ 036/85.

VILA BELA DA
SANTISSIMA
TRINDADE,
JU!NA

MT

533940

164

CARTAGENES: 86

AI SANGRADOURO/
VOLTA GRANDE

XAVANTE

IDENTIFICADA. C/ PARECER GAL GOMES
GTI (P/ DELIM.). PARECER CARNEIRO , PO
GTI NQ 158/870E 19/02/87. XORl:'.U.
-

MT

11660

565

fUNAI: 86

563586

97

OBSERVAÇAO

FUNA I : 83

AREA DE ACRl:'.SCI MO CONTIGUA
AI VALE DO CUA
POR!:'. .

"

PARTE DA AREA
TOTAL DE SANGRADOURO, DELIMITAÇAO
ACORDADA (FUNA I
-COMUNIDADE).

..

...

LISTAGEM DAS TERRAS IND!GENAS NO MATO GROSSO - CEDI/MUSEU NACIONAL
06/03/ 8 7
TERRA IND ! GENA

POVO

SITUAÇAO JUR!DICA

MUNIC!P IO

UF

EXT/HA

POP.

FONTE:DATA

30550

542

FUNAI: 8 7

MT

5841

83

FUNAI: 8 7

BARRA DO GARÇAS

MT

188478

1213

FUNAI: 8 7

DEMARCADA . REG . EM CARTO
RIO .
DEC . NQ 91209 de 29/04/85
(DOU DE 30/04/85 ) HOMOLOGA A DEMARCAÇAO.
REG. NO CRI MAT. 4220 LI VRO 2 FLS.l EM 19/08/85 .

PONTES E LACE RDA

MT

67420

51

FUNAI: 8 7

DEMARCADA.EM REDEFI NI ÇAO
DE LI MITES .
CRIADA PELO DEC .Nº 78109
DE 22/ 07/76 (DOU 23/07/
76) PORT. NQ 1811/E
DE
27 /12/84 REDEF INE LIMIT E
LESTE.

JUI NA

MT

148300

59

FUNAI : 83

AI SANGRADOURO

XAVA NTE

IDEN TIFICADA. C/ PARECER GAL. CARNEIRO MT
GTI (P/ OELI M.) MEMORIAL E POXORE'.U
DESCRI TIVO DE DELIMI TAÇAO 31/10/85. PARECER N!2
084/86 DE 28/01/86
NAO
AP~O VADA. VER AI SANGRADOURO / VOLTA GRANDE .

AI SAO DOMINGOS

KARAJA

IDENTIFICADA . CI PAR ECER LUCIARA
GTI ( P/ DELIM. ) PROCESSO
DE DELIMITAÇAO N!2 2982/84 .
PAR ECER GTI N!2 040/84.
AGUARDANDO EMI SSAO PARECER FAVORAVEL P/ DECRE TO.

RI SAO MARCOS

XAVA NTE

DEMARCADA.
DEC. N2 76215 de 05/09/75
( DOU 08/09/75) FIXA LIMITES DEFI NI TI VOS.

AI SARARE

NAMSIQUARA
( MANAIRISU/
SARARE)

AI SERRA MORENA

CINTA-LARGA

OBSER VAÇAO
. RESTANTE
DA
AREA PRETENDI DA ? ELA COMU NIDADE SANGRADOURO I VOLTA
GRANDE /{REA TO
TAL DE 42150
HA.

LISTAGEM DAS TERRAS IND1GENAS NO MATO GROSSO - CE01/MUSEU NACIONAL
06/03/87
TE RRA IN01CENA
AI SANTANA

AI SETE OE
SETEMBRO

POVO

SITUACAO JUR1DICA
·DEMARCAOA/SPI. AVIVENTADA . PLANTA OE OEMARCAÇAO
DE 15/11/84 (F"UNAI I SBS/
)084 /70) .

BAKAIRI

SURUI/CINTA
LARGA

KAAAJA

MUNIC1PIO
NOBRES

ur
MT

EXT/HA
35471

POP.

fONTE: DATA

136

ARRUDA: 83

OBSERVACAO

.
MT
RO

DEMARCADA. REG . EM CAR - ~TA .T EREZINHA
E L.UCIAR A
TORIO.
DEC.NQ 88194 DE 23/03/83
HOMOLOGA A DEMARCAÇAO.
REG.NO CRI DE S. f(LIX 00
ARAGUAIA MATR. NQ 3440,Lf
VRO 2 OE 16/06/84.

MT

66166

322

F'UN'AI: 84

MT

25694

168

GHUPION!: 86

MT

130575

75

AI TAPIRAF'E/
KARAJA

TAPl x

CI TERESA
CRI STI NA

BORORO

RESERVADA .AVI VEN TADA PE- STQ ANTONIO
LEVERGER/RONLA F'UNAI.
DEC. NQ 64018 de 22/01/69 OONOPOLIS
INTERDITADA REDUZINDO ADO
REA DOADA PELO GOV.
MT AO SPI (DOU 27/01/69).
DEMARCADA/fUNAI/19 76.

AI TIRECATINGA

NAMBIQUARA

DELIMI TADA . C/ PARECER
GTI (P/ CEM.) .
DEC . NO 89260 DE 28/12/83
DECLARA OE OCUPAÇAO I NDlGENA. PARECER Ni
103
DE 11/04/86.(PARECER f AVORAVEL A OEMARCAÇAO ).

DIAMANTINO

247870

390

MINDLIN:86

DEMARCADA. REG . EM CAR- ARIPUANA,
PIMENTA àUENO
TORI O
OEC.N D 88867 DE 17/10/83 E CACOAL
HOMOLOGA A DEMARCAÇAO
(DOU 18/10/83) REG. MAT.
Ni ,44 LIVRO 2-C fLSll 4 .

'

fUNAI : 83

•

LISTAGEM DAS TERRAS IND!GENAS NO MATO GROSSO - CED I / MUSEU NACIONAL
06 / 03/87

TERRA I ND!GENA

POVO

SITUAÇAO JUR!DICA

MUNIC!PIO

UF

EXT/HA

AI TADARI MANA

BORORO

DEMARCADA/SPI.
DEC.EST. NQ 684 DE 18/08/
45 CONCEDE AREA.REGISTRO
NO CRI.

RO NDONOPOLIS

MT

9785

AI UMUTI NA

UMUTINA/PARECI /

DOMI NIAL I ND!GENA.REG. EM
CARTORIO.
REG. IMOBILIAR I O NO CARTORIO DE ROSAR IO D ' O~STE
/MT, LI VRO 30, FL. 270,
NQ 4021 EM 22/04/60.
PARECER GTI (PI HOMOL.)
PARECER Ng 151 DE 10/12/

BARRA DO BUGRES/ALTO PARAGUAI

MT

28120

NAMBIQUA R A/KAY~

BI /TERENA/IRANTXE

POP.
76

FONTE:DATA
GRUPIONI: 86

160 ·FUNAI: 83

86 .

AI UTI ARI TI

PARESI

DELIMITADA . C/ PARECER
GTI (PI DEM.)
DEC.N2 89259 DE 28/ll/83
DECLARA DE OCUPAÇAO DOS
SILVICOLAS. PARECER N2
105/86 DE 11/04/86.

DIAMANTINO

MT

AI VALE DO
GUAPORt'.

NAMBIQUARA ( MANAIRISU/WASUSU/
MAMAINDE/ALANTESU/ NEGAROTI/
WAIKISU)

DEMARCADA.
DEC , N2 91210 DE 29/04/85
(DOU 30/04/85) HOMOLOGA
A DEMARCAÇAO

VILA BELA DA
SANTISSI MA
TRI NDADE

MT

242593

PQ XINGU

AWETI/KALAPALO/KUIKURU/
MEHI NAKU/MATIPU-NAHUKWA/
YAWALAPITI/
KAMAYURA/WAURA/TRUMAI /
TXIKAO/SUYA/
TAPAYUNA

RESERVADA. CRIADO PELO
DEC.NO 50445 DE 14/04/61.
DEC. N2 68909 DE 13/07/71
ALTEROU OS LI MITES.

SAO FE'.LIX DO
ARAGUAIA, SINOP , LUCIARA

MT

2642008

412304

•'

289

FUNAI: 8 7

OBSERVAÇAO

LISTAGEM DAS TERRAS INDÍGENAS NO MATO GROSSO - CEDI / MUSEU NACIONAL
06/03/8 7
TERRA INDÍGENA
AI ZORO

POVO
ZORO/CINTALARGA/ARARA
KARO

SI TUAÇAO JURÍDICA

MUNIC f PI O

I NTERDI TADA C/ PARECER
GTI (P/ HOMOLOGAÇAO).
DEC. NQ 081587 DE 19/04/78
INT ERDITA AREA ( DOU 20/
04/78 ) PARECER NQ 044 DE
09/10/ 85.

EXT/HA

UF

ARIPUANA

MT

43 1700

POP .

FONT E: DATA

194

'

l

OBSERYAÇAO

BRUNELLI/
AL: 85

l

•

-

'

'

1
1

-

1
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