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- Processo nº 93. 800-S Justiça Federal I Seção Judiciária do Estado de Tocantins 
Laudo Pericial 

Eugênio Gervásio Wenzet - Antropólogo 

- Laudo antropológico. 

Eugênio Gervásio Wenzel, antropólogo, nomeado Perito do Juízo para a Ação 
Civil Pública, Processo nº 93.800-5, apresenta seu trabalho, respondendo aos 
quesitos propostos. 

r 
Apresentação 

- 

Este trabalho foi elaborado em três partes: 
1 º) Respostas sucintas às questões propostas. 
2°) Aprofundamento dessas questões, sob o item, "apêndice" dividido por temáticas. 

Foi incluída uma bibliografia mais ampla que pode servir como sugestão para 
estudo mais detalhado. Há preocupação em refletir ao máximo os dados colhidos em 
campo. Os depoimentos dos Xerente, bem como de outros informantes, são 
apresentados quase integralmente, sem identificá-los, em itálico e parágrafo recuado. 
Fazem-se menções quando se trata de informante não-Xerente, Há correção mínima 
de suas falas, com o intuito de facilitar a leitura e compreensão da realidade. 
3°) Conjunto dos anexos. 01- Curriculum Vitae; 02 - transcrição do discurso do Sr. 
Governador; 03 - artigo: "Fronteiras de Papel"; 04 - noticia de índios em rodovia; 
05 - artigo de M. Gomes e P.deB.Antunes na Folha de SPt 

- .. 
1.) Quesitos da Procuradoria Geral da República: 

- 
a) Queira o Senhor perito informar a sua qualificação profissional 

Mestre em Antropologia Social, pelo Dep. de Antropologia Social da FFLCH 
da Universidade de São Paulo, e doutorando do mesmo Departamento. Professor de 
3° Grau das disciplinas de "Antropologia e Socíologia". Para maior clareza, ver 
Curriculum Vitae, Anexo O 1. 

. /""' 

b) Queira o Sr. perito informar, sucintamente, desde quando os Xerente 
· : opupam a Reserva Xerente e Funü. - 

- 
Os Xerente habitam essa terra desde tempos imemoriais, que precedem 

qualquer registro histórico. Ocupavam um território bem mais amplo do que este que 
atualmente lhes resta em forma de Reserva. Segundo documentos históricos, foram 
encontrados nessa região, no século XVIII pelas frentes de exploração e mineração, 
por bandeiras e missionários (Cf. Nimuendajú, Maybury-Lewis, Farias). Ver 
apêndice. 

Segundo depoimentos dos Xerente: 

1 

- 
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Eugênio Gervásio Wenzel • Antropólogo 
"Estamos aqui desde que Deus nos criou. Somos os primeiros nesse 

lugar". 
Habitaram e humanizaram a seu modo esse território e, para explicar a 

dimensão de seu habitat, detalham: 
Palmas está dentro da Reserva (habitat tradicional dos Xerente). Hoje (a 

Área Indígena Funil) são 16. 000 ha, igual à terra de um fazendeiro, e nós 
somos 200 e poucas pessoas. Nossa terra vai até Panela de Ferro. Antes 
éramos 3.000 só aqui. No Lajeado eram 1.500. Tocantinta é terra do índio". 

O Xerente tem consciência de sua anterioridade naquele habitat, 
consequentemente privilegiados pelo direito originário, que antecede qualquer 
legislação da sociedade nacional. 

" ... a terra é nossa. O governo brasileiro fala que o Brasil foi descoberto, 
mas, o primeiro que descobriu foi o índio. A lei foi criada pelo governo. A 
terra é nossa". 

- 

- 

e) Queira o Sr. perito informar se os Xerente podem ser classificados 110 
conceito legal de indio estabelecido pelo Estatuto do índio (lei nº 6.001173)? 

No Estatuto do Índio, lei nº 6001/73, no seu parágrafo 3° está escrito: 
"1 - Índio ou Silvícola - É todo individuo de origem e ascendência pré 
colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo 
étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional;" se o 
Xerente se identifica como índio ou assim é identificado, logo, é índio. 

A ascendência pré-colombiana fica comprovada pelos registros históricos que 
noticiam sua presença no território que atualmente ocupam, desde quando 
penetraram os primeiros colonizadores não-índios em seu habitat. Os Xerente 
constituem um grupo étnico, organizados em sociedade segundo sua tradição 
cultural, e que, apesar de suas mudanças face ao contato com a sociedade nacional, 
desta se distinguem pela língua, cultura em todas suas implicações. Portanto, estão 
dentro do conceito legal de índio estabelecido pelo Estatuto do Índio. 

Essa questão insere-se na discussão dos "critérios de indianidade", que vem 
sendo debatida há algum tempo: 

'"( ... ) é preciso saber quem é índio e quem não é, quem 'já deixou de sê-lo'. Sob 
essa aparente preocupação ontológica, mal se disfarça o desejo de que haja cada 
vez menos índios, se não na realidade, ao menos na lei (g.n. ). Os antropólogos, 
de sua parte, vêm-se recusando, em nome dos princípios científicos da 
disciplina que praticam e do elementar bom-senso político, a aceitar esse 
engodo; de resto, não foram sequer consultados a respeito( ... ) tampouco levou 
se em consideração os pareceres daqueles especialistas (por exemplo, o Prof 
Dalmo Dallari) que se pronunciaram sobre o aspecto jurídico da tutela. O 
acórdão do TFR parece ter base algo frágil para o estabelecimento de critérios 
legais de 'indianidade'. Do ponto de vista antropológico, é preciso ser enfático: 
não existem critérios de "indianidade" em si (g.n. ). A identidade étnica de um 
grupo não é uma substância, genética, social (não há substâncias sociais) ou 

- 
- 

- 
- 

- - 
- 
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transcendental. Toda identidade é sempre situacional, contextual, contrastiva. 
É-se 'índio' em certos contextos; em outros se é 'Xavante', 'Kamayurá' ou 
'Tupiniquim'; em outros, se é um ser humano sujeito, dos famosos direitos 
humanos; em outros ainda se é 'brasileiro' sem por isso deixar de ser 'índio 
Xavante' ou ser humano (g.n.)" (Viveiros de Castro, 1982:34) . 

.- 

d) Queira o Sr. perito informar se os Xerente possuem língua própria? .- 
Possuem. Xerente é um dialeto da língua Akwén, da familia Jê, tronco Macro 

Jê1. Xerente é sua língua materna. Na comunicação intratribal fala-se o Xerente, 
enquanto que o português é usado por alguns para se comunicar com os brancos. As 
crianças aprendem o português somente na escola. Enquanto que os mais velhos 
apresentam maior dificuldade na comunicação em português. 

e) Queira o Sr. perito informar se a Rodovia TO 01 O cruza a área indige11a 
Xerente? 

A rodovia TO 010 (antiga TO 334 - Percurso Tocantinia / Lageado / 
Palmas) cruza a Área Indígena Funil num trecho de 7 km; sua continuação se dá pela 
rodovia TO 376 (Percurso Tocantfnia I Rio Sono) que cruza a Área Indígena 
Xerente, num trecho de 70 km. Essa rodovia e sua continuação, num total de 77 Km, 
passa próximo a diversas aldeias Xerente. 

j) Queira o Sr. perito informar se existem estradas cruzando outras áreas 
indlgenas no territ6rio brasileiro. 

Existem. 

- 

g) Se positi.va a resposta anterior. Queira o Sr. perito informar se a 
construçllo de tais estradas resultou em beneficio para as nações indígenas 
respectivas. 

Estradas cortando Áreas Indígenas, de maneira geral, são extremamente 
prejudiciais, levando diversos males - desde doenças biológicas, até danos morais - 
para as nações indígenas afetadas. O beneficio que trazem, facilitando a locomoção 
por intermédio de veículos, possibilitando eventual socorro, é de longe inferior aos 
prejuízos sofridos pelas respectivas sociedades. Para mencionar alguns exemplos, 
rapidamente: 

Os Krenakarore (Índios Gigantes), sofreram um genocídio escandaloso, 
malgrado todo cuidado no processo de "pacificação", de modo que, de 600 
indivíduos que eram antes do contato, em menos de três anos foram reduzidos a 70 
miseráveis e prostituídos à margem da BR que os vitimou. Posteriormente, foram 

- 
-. - 

- 1 Cf. Grupioní, 1992:99. - 
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desterrados para o Parque Indígena do Xíngu, dividindo o território ocupado por 
outras nações. 

Sabe-se que, na década de 80, a BR 164 passava próxima a algumas aldeias 
dos Paresí, Quanto mais próxima passava a estrada de uma aldeia, maior era sua 
carência alimentar e desorganização interna; enquanto que as aldeias mais distantes 
da estrada apresentavam maior equilíbrio nesses aspectos. 

Nos Estados do Sul, as estradas que passam em Áreas Indígenas servem como 
acesso fácil a "turmeíros" que recrutam a mão-de-obra indígena para trabalhar nas 
lavouras regionais, em condições que são de domínio público. Com essa prática, os 
índios são impedidos de manter as formas tradicionais de sua economia, 
representando um elevado ônus para sua qualidade de vida. Qualidade de vida que 
não se mede apenas pela quantidade de bens industriais que podem usufruir, mas 
inclue bens tradicionais, caros à respectiva sociedade. 

- 
r 

h) Queira o Sr. perito informar se é possivel o estabelecimento de uma 
prevlslo segura quanto ao futuro dos Xerente em conseqlltncia da pavtmentação 
e da construção da ponte que ora se encontram no interior da área Xerente: 

-- 

Podem-se antever conseqüências nefastas em decorrência das transformações 
sócio-ambientais, com a pavimentação da estrada e construção da ponte, no interior 
dessas Áreas Indigenas2. 

Da estrada existente desde 1950 ("caminho de boiada") para o projeto atual - 
estrada de asfalto -, há transformação substantiva em termos de alteração da 
qualidade de seu habitat. De "um ou dois (carros) que passavam por ano", caso o 
projeto seja concretizado, passariam um ou dois carros por minuto, alteração 
significativa. De uma velocidade de estrada de terra em condições precárias que 
permite percorrer 20 Km/h, alcançaria 80 Km/h ou mais. 

"A estrada foi aberta por aqui para passar tropa que vinha de Porto 
Nacional. A estrada é antiga- tem mais de 30 anos". 

- 

Além das transformações apontadas, outras advirão. Provocaria grande 
desequilibrio em todo o ecossistema'; poluição sonora e ambiental; eliminação de 
mais uma parte da caça (que se encontra extremamente rara); maior incidência de 
doenças; diminuição da qualidade de vida; mortes por acidentes; depopulação, 
Provocaria divisões e conflitos internos; desestruturação de sua organização sócio 
econômico-cultural; desrespeito de transeuntes; entre outras conseqüências ... 

.- - 

- 
- 
- 

2"0s índios temem que com a chegada de invasores, facilitada pela conclusão 
da estrada, o território venha a ser depredado e seus costumes violentados" 
(Correio Braziliense, 31.08.94, p.10). · 

3 Morán, E.F. "A ecologia humana das populações da Amazônia". Petrópolis, Vozes, 1990. 

- 
- 
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J) Há risco para a etnia Xerente com a construção da ponte e da estrada na 
área inâigeua? 

Há sim. 

)) Se positiva a resposta anterior. Em que consistiria o referido risco? 

Em princípio, os Xerente manifestam-se muito apreensivos quanto às 
conseqüências que advirão. Salientam suas preocupações com o futuro de seu povo e 
de seus descendentes: "nossos netos que irão arcar com a realização da obra". 

Essas preocupações" podem ser percebidas nos depoimentos inclusos neste 
trabalho que em síntese traduzem-se em: 
1. maior quantidade de veículos atravessando suas Áreas Indígenas; 
2. a presença (ou passagem) de maior número de pessoas desconhecidas, com 

intenções diversas; 
3. maior possibilidade de acidentes fatais; 
4. maior incidência de doenças; 
5. divisão interna do grupo em decorrência desse contato mais intenso; 
6. diminuição da caça, além do já foi dizimado pelo contato anterior; 
7. maior agressão ao habitat com poluição sonora, poluição ambiental ... 

k) Qual a repercussão de toda a probtemâtic« da construção da ponte no 
modo de vida do povo Xereuter 

De modo geral, os Xerente sentem recrudescer a invasão em seu território. A 
problemática, refletida nos quesitos, revela a situação do povo Xerente de diversas 
formas: 
1. A previsão das conseqüências nefastas que advirão, caso seja concretizado o 

projeto, e para as quais não há forma de compensar. 
2. A divisão sócio-política intema em que foram postos em decorrência de 

aliciamento. 
3. As ameaças (de isolamento, de falta de assistência) e agressões (invasão policiaf') 
por parte do governo do Estado, que é igualmente autor do processo de aliciamento, 
provocando confusão. 

- - - -- -------- 
" «com explanações veementes, líder após líder do nosso povo advertia sobre as graves 
consequências das referidas obras para o povo Xerente, ret!fi<:~.!'~" '"n' unl,T<,"!.'!' ~ ~-::ci'lll,. ..• fio; 
cnntinuor e . - • • . " · :. os n~:t.\~~--:·u :. · -: ··· =:·· :~~ ::fü1<lo de tais obras. dando a vida se 
v1"'-i.,v fv,. '-vU.l apelos consecutivos uo bom-senso das autoridades em consumar o desejo da nação 
Xerente, de que destinam de tais obras. culminando, mesmo, com a derrubada de tão maléfica 
construção" (Ata da reunião extraordinária da Associação Indígena Xerente realizada na Aldeia 
Hespaurê, no dia 04.01.95) 

5 Agressão sofrida pela invasão da policia cem gritos e armas. A pohcia ameaçou os servidores da 
1•üNAr dlaute dos uidios reunidos, sabendo que a l~'UNAI é o órgão oficial de tutela. O governo 

5 
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4. Os Xerente reiteradamente lamentam a falta. inicial de autorização e de acordo. 
Prova disso são os diversos oficias encaminhados pela FUNAI para o Governo do 
Estado, alertando a necessidade de autorização para a realização da obra por se tratar 
de Áreas Indígenas. 

Em parte, essa problemática existe em decorrência do desrespeito ao povo 
Xerente, cujo direito está. respaldado pela Constituição. 

- 

"( ... ) as terras pertencentes às comunidades indígenas não devem, de 
forma alguma. ser consideradas alienáveis para a contínua expansão da sociedade 
nacional, que já quase extenninou a vida. e a cultura dos seus primeiros 
habitantes~ Hoje reduzidos a uma fracão da sua área original, os grupos indígenas 
não devem ter que, mais um.a vez. custear o desenvolvimento da sociedade que só 
viu neles algo para explorar gratuitamente (g.n.)" (Santos, 1982: 180). 

Os Xerente reclamam o respeito e o direito: ''por que não conversaram 
antes? Estão sabendo que tem índio aqui. O povo branco sabe que tem índio 
aqui. Estamos sentindo uma pressão muito grande e quase não dá para 
respirar. Não sou contra a estrada". 

A frase conclusiva desse depoimento é uma capitulação. Aceitam a Pax 
Romana, pois não vêem como impedir. Sistematicamente se vêem diante de uma 
situação de fato consumado, Palmas está de um lado e Tocantínia de outro lado da 
Área Indígena Funil. 

A problemática ainda, tem a agravante de se constituir como um dano 
permanente: 

"Estamos como que encurralados, pois não temos para onde ir. A 
população (branca) pressiona para ter a estrada ... Agora complicou, pois tem 
problema de branco. O chão preto é para sempre. O Xerente é para sempre. 
Só quando o mundo acabar, aí tudo acabou". 

5. Os Xerente apontam conseqüências imediatas dessa problemática, que tem levado a 
um desequilíbrio interno, afetando as condições econômicas de sobrevivência. 
Enquanto uns ficam aguardando o cumprimento das promessas, outros continuam a 
trabalhar: 

"Acho que muito Xerente não vai ter roça suficiente este ano. A maioria não 
tem roça não. Não há condições. Não tem o que comer para tocar serviço, não 
tem ferramenta. Isso é devido à promessa de mandar desmatar, de enviar 
semente. Aí tem gente esperando a promessa. Pessoal só quer ir para 

- 
- 

- - 
- igualmente joga os índios contra a FUNAI. atribuindo a esta atitudes, que, segundo depoimentos, 

contradizem os fatos. 

- 
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Tocantinia. Enquanto o povo daqui, da nossa aldeia, não fica quieto, 
trabalha". - 

"Os índios estão atrasados na lavoura. Procuramos agilizar as roças, 
distribuindo ferramentas em falta. Pois se não fizerem roças, haverá fome, 
fome. E é urgente. Até setembro tem que ter roça pronta, sendo que outubro é 
tempo de plantio "(Não-Xerente), 

- 
6. Ainda, acentuam uma problemática decorrente do cont.ato, que é o alcoolismo, 
mantido pela maior facilidade de locomoção até a cidade para obtenção de bebida. A 
conjunção desses fatores será agravada com a pavimentação da estrada e construção 
da ponte por um fator novo: maior fluxo de veículos com velocidade elevada causando 
mortes por acidente. 

"O alcoolismo já é sério; imagina para quem não tem noção de velocidade 
e ainda se encontra alcoolizado, isso significa grande possibilidade de morte 
por acidente. Por outro lado, a estrutura de vida dos indtos conta com a 
estrada, com o ônibus que lhes oferece transporte gratuito até a cidade. E esse 
transporte gratuito é garantido até quando?" (Não-Xerente). 

Essa situação é caótica para eles. Buscam desesperadamente uma forma de 
ordená-Ia, e sentem a grande responsabilidade pelo futuro da nação, conforme 
decidirem os descendentes vão colher os frutos: conseqüências boas e/ou maléficas. 

''A estrada, do jeito que está, está bom. Chão preto jica pior. Com ponte 
entra doença, sujeito malandro, sujeUo que vai machucar" . 

- 

- 
- 
- - 
.- l) Qual foi a repercussão da invas4o polldal, no segundo semestre do ano 
,,,..._ passado, na vida do povo Xerente? 

- 
A repercussão da invasão policial foi manifesta, em diversos depoimentos, 

como algo ameaçador, terrível. Para eles representou uma disposição por parte dos 
brancos de eliminá-los. Significou ameaça de massacre, extermínio. Faltou um 
estopim. Não fosse a presença mediadora de funcionários da FUNAI6 e dos Xerente 
mais idosos, isso poderia ter ocorrido. Essa invasão, para os Xerente, significa um 
marco muito negativo e atual no relacionamento com a sociedade nacional. Aumentou 
em muito sua insegurança. 

"Com a invasão policial passamos pelo perigo de morrermos todos. 
Matariam os homens lá na balsa e as mulheres e as crianças em cada aldeia". 

.- 

-. 
- - 
- 

6 •• Durante o episódio na área indígena Xerente, quando índios e funcionários da FUNAI 
permaneciam frente às tropas da Policia Militar, alguns policiais fizeram ameaças diretas a servidores 
da FUNAI, de fonna pública e clara, na frente dos índios e demais pessoas presentes" (Of. nº 
118/FUNAI/GPI, DE 12.09.94). 

- 
7 
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No contexto da invasão, conforme os depoimentos, há um agravante, com a 

atitude atribuída ao comandante da polícia, por ter gritado com os índios. 
Representou uma agressão que os deixou extremamente abalados. 

Entre os Xerente, a conversação de duas ou mais pessoas desenrola-se em 
tom de voz moderado, assemelhando-se a um sussurro. Para eles, alguém gritar com 
outro, significa agressão, significa, impor a própria vontade à do outro, inconcebível 
entre eles. Tradicionalmente, as relações se dão horizontalmente, isto é, todos estão 
no mesmo nível de decisão, sem excluir as crianças, os adultos não falam alto com 
elas. 

m) É posstvel perceber-se a existência de um processo de "aliciamento" dos 
lndios para que esses "concordem" com as construçiJes em tela? 

Sim. 
Conforme depoimentos, a idéia de concordar com o projeto surgiu da seguinte 

maneira: inicialmente todos os índios eram contra. Mas, o governo do Estado 
começou a acenar um acordo relativo às obras como a única possibilidade para os 
Xerente terem acesso a beneflcios - assistência à saúde, à educação, manutenção da 
estrada - beneflcios a que eles tem direito. 

"Com isso eclodiu a cisão no grupo. Essa idéia foi colocada, resultado do 
aliciamento feito por Emídio e Chuchu nas aldeias. Propuseram essa 
possibilidade de barganha. O que o governo oferecia era inusitado. Criou uma 
idéia de muita grana, de grana preta. Da parte da FUNAI os índios foram 
alertados quanto ao perigo disso, de pegar um cheque sem fundo, pois o 
governo não tem condições de sustentar isso. O acordo foi aventado para 
contornar o conflito interno. Foram feitas reuniões, pois o governo é o que tira 
mais proveito da ctsão interna." (Não-Xerente). 

No processo de aliciamento há também doação de uma cabeça de gado e de 
somas significativas (para eles) de dinheiro por parte de responsáveis da empreiteira. 
Pessoas do governo do Estado também, participaram com doações, incluindo a oferta 
de cestas-básicas, apoiados na expressão do governador: "os coitados dos índios que 
estilo passando fome" (ver transcrição do discurso no Anexo 02)7. O governador, 
nesse discurso, se dispôs a "resolver todos os problemas dos nossos índios" o que 
estimulou a ida de Xerente para Palmas em busca de donativos, a tal ponto que as 

1 "Com explanações veementes, líder após líder do nosso povo 
advertia sobre as graves conseqüências das referidas obras para o povo 
Xerente, ratificando em uníssono a decisão de continuar empreendendo todos 
os esforços necessários ao impedindo de tais obras, dando a vida se preciso for, 
com apelos consecutivos ao bom-senso das autoridades em consumar o desejo 
da nação Xerente, de que destinam de tais obras, culminando, mesmo, com a 
derrubada de tão maléfica construção" (Ata da reunião extraordinária da Associaçâo Indígena 
Xerente realizada na Aldeia Hespaurê, no dia 04.01.95) 
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empresas de ônibus não suportaram transportar gratuitamente tal quantidade de 
pessoas, entre as aldeias e a capital - Palmas, e nem o assessor do governador 
suportou manter aberta a "casa do índio" no prédio da LBA 

Esse aliciamento interferiu na organização interna dos Xerente, dividindo-os 
entre si Essa divisão atingiu o interior das famílias, causando conflito entre pai e filho 
(este, cacique), podendo levar a um esfacelamento de grupos familiares, abalando a 
estrutura social como um todo. No momento do trabalho de campo (ago./95), uma 
parte manifestou-se de acordo, sujeitando-se aos prejuízos da pavimentação da estrada 
e construção da ponte, desde que haja algum retomo; outra parte manteve-se 
radicalmente contra a pavimentação da estrada e construção da ponte. Enquanto os 
primeiros, em média, são mais jovens, os últimos são predominantemente adultos e 
velhos. V ale observar que tradicionalmente, os velhos detêm a sabedoria, cabendo a 
eles a última palavra nas decisões. 

"Tem os problemas: os parentes estão divididos por causa da estrada e 
ponte. Já fizeram muitas reuniões. Já entrou muito político branco no meio. 
Nessa confusão, os parentes estão no ar. Os nossos problemas estão difíceis. É 
o branco, político que penetra que traz desunião. Por qualquer coisa o 
branco está enganando. Briga FUNAI com governo. V amos ver se decide com 
esse grupo8• Vamos ver se vai ser decidido a partir daqui". 

"Falo para os caciques: se os Xerente fossem unidos, já estava resolvido. 
Qual o grupo maior: o que falou sim, ou o que falou não? Estamos 
encurralados, e não tem para onde sair". 

"Vou culpar vocês (caciques) porque estão desunidos. Nós vamos morrer 
na precisão porque estão desunidos - a culpa é de vocês. Vocês tem reunião 
toda hora e é só desunião. A estrada e ponte mexeu todo mundo". 

'~ FUNAJ está aí para defender nosso direito. Ora, as opiniões são 
diferentes. Quem provocou a desunião entre vocês: frJi o político, o branco. Ele 
dá ajuda para um e para outro não. Isso /e'!'a a briga interna. O que recebe é 
visto como ruim. Aí chega nessa bagunça. E importante primeiro se unir, para 
dar uma palavra". 

"Só o Valter que falou ao contrário. Minha opinião é conforme os outros. 
Esta coisa está demais. Estamos cansados. Reunião em cima de reunião e 
nada se decide. Há muita desunião entre os Xerente. A FUNAI, o Estado estão 
ajudando a dividir. Se estivesse unido já estaria resolvido esse problema todo. 
Com essa divisão estamos atrasados na roça e todo serviço restante. Muitos 
não vão fazer roça por causa disso: que nem hojetdomingo} estamos parados. 
Quero que resolva logo.fá estamos muito cansados". 

- - - - 
- 
- 

- 

- - 
- "Até o momento ;á houve, em decorrência da divisão provocada. ameaças 

internas - de matar{, .. ) que procuravam apoio na Administração da FUNAI. 
Alguns Xerenie ficaram "altamente" comprados "(Não-Xerente). - 

r 

8 O grupo corresponde a uma comissão formada por três Xerente, o Procurador Paulo Bessa e o 
Administrador da FUNAI. 
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"Com o novo governo do Estado, por meio do Emídio {assessor do 
Governador) houve divisão da oomunldadet. .. ) O assessor cuidou de "puxar" 
mais a parte do Rio Sono, que se mostra mais de acordo com o governo" 
(idem). 

- 
- 

,-, 

"O índio já estava dividido. Governo deu 500 reais para cada cacique e 
cesta básica. A FUNAI sabia que ia dividir os índios por isso mandou fax para 
não viciar o índio. Na época L . .) estava à frente, dizendo que todos os Xerente 
estavam contra ponte e estrada". 

·~ pavimentação da estrada e construção da ponte é bom para alguns, 
vai melhorar para o governo. Se o governo quisesse, podia entrar em contato 
com a FUNAI. Só uma parte dos caciques recebeu até 2000 reais; eu por 
derradeiro, recebi SOO reais e o aoompanhante recebeu 50 reais. Esse dinhelro 
não corresponde a negociação". 

Para a sociedade nacional, esse impasse (entre a sociedade nacional e a 
sociedade Xerente, como entre os próprios Xerente) deve ser uma oportunidade de 
reflexão mais ampla quanto à implementação de tais projetos, que, prejudicam cada 
vez mais os índios. Considera-se que não há prejuízo econômico que justifique os 
danos aos direitos indígenas, que são anteriores. 

O governo usa de uma estratégia, comum na sociedade nacional, de obter o 
favorecimento de seus projetos através da sedução e da ameaça. O aliciamento9 
significa, "atrair mediante promessas enganadoras". Conforme os depoimentos, o 
governo, além de induzir, utilizou um recurso complementar oposto: a ameaça (sem 
contar a invasão policial). 

"O governador reuniu primeiro em Palmas e depois falou na Reserva. Aí 
falou: 'se vocês liberar a ponte, tudo bem, se não, passo por fora, eu vou 
isolar vocês para lá'. Isso não! Nós já vivia isolado". 

"P que tínhamos a fazer por vocês, não faremos mais; os direitos de vocês 
serão ignorados: não queremos saber de vocês; ... " 

O aliciamento/ameaça corresponde a um princípio político utilizado no império 
romano: Dividet et Imperat. 

A estrutura social dos Xerente é composta de metades". A oposição entre as 
metades é complementar e horizontal, numa circularidade de relações; enquanto a 
sociedade nacional opõe os indivíduos verticalmente, numa hierarquia de classes. 
Entre os Xerente, o cacique e qualquer membro tribal, tem os mesmos direitos. 
Consequentemente, na distribuição de bens entre os Xerente, todos tem acesso igual; 
na sociedade nacional, ao contrário, as regras de distribuição se regem pela 
11 Cf. "Dícíonárío Mor da Língua Portuguêsa", São Paulo. Livro'mor Ed. Ltda .• 1967. 
aliciamento. s.m. - Vous aliciação [sedução] 
aliciação, s.f. - Ato ou resultado de aliciar, dolo, sedução; 
aliciar. v. t., trel. - Atrair alguém com promessas enganadoras; subornar; chamar a si; seduzir; induzir; 
convidar. 
10 Ver Apêndice, a parte: "Um pouco sobre a vida sócio-cultural Xerente" 

- 

- 

- 
- 
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desigualdade: o direito aos bens é diretamente proporcional à disponibilidade de 
dinheiro 11• , 

"Se o governo quer agradar, devia agradar todos - e não apenas os 
caciques. Então isso a gente espera: que a ajuda seja para todos, se é para 
olhar, olhar todo mundo". 

O aliciamento provocou, também, uma multiplicação de aldeias. De modo que, 
no início da questão em 1992, havia treze (13) aldeias, hoje (ago./95) são vinte e nove 
(29) - 25 oficialmente. Como os caciques receberam favores do governador; 
multiplicaram-se. 

A multiplicação de aldeias pode ser entendida como um esfacelamento, ou 
como uma adaptação dos Xerente à situação da política de favorecimento. Na segunda 
hipótese, a aldeia não foi criada de acordo com seus padrões tradicionais, mas em 
resposta às pressões externas. 

Segundo os diversos depoimentos supracitados fica evidente que há um 
processo aliciamento. 

n) Exbte uma aldeia Xerente no local em q11e está sendo construida a 
ponte? 

Visivelmente, parte da construção da ponte, aponta diretamente para a aldeia: 
Kubawêkõ. O significado do nome desta. aldeia é, literalmente: 

"Nós nlo queremos a pont~· ou "Nós nlo eostamos da pont€'. 
"Quem deu esse nome foi a família, os mais velhos. Construimos essa 

aldeia para morar aqui, porque estava com ciúme da terra; e preoisávamos 
estar perto para cuidar. À construção (da ponte)jáfoi embargada três vezes - 
e de longe não dava para cuidar, e a ponte era /êita à noite {g.n.) ". 

Com esse depoimento, fica manifesta que a construção da ponte tem a intenção 
de criar, o mais rapidamente possível, um fato consumado, constituindo-se numa 
emboscada - "foi to à noite ". 

Há o Posto Indígena Mirassol, em condições precárias, que dista uns 50 
metros desta aldeia. Ambos, aldeia e posto, situam-se à margem esquerda do rio Sono, 
bem como a aldeia "Novo Horizonte", mais antiga, distante 2 Km (rio acima). 

Os depoimentos mostram que todas as aldeias participaram para tirar os 
operários, que iniciaram a obra. A construção da aldeia Kubawêkõ resultou da 
decisão e cooperação de toda nação Xerente como demonstração contrária à 
construção da ponte. 

11 O Brasil consta entre os primeiros lugares, entre os países do mundo. em que a desigualdade social 
e maii acentuada, conforme notlcias veiculadas pela imprensa no decorrer de 1995. Ver Gomes, 
1988:226, citado no Apêndice. 
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o) Queira acrescentar outras lnf ormaçlJes que considere útll para o 
desUnde da controvérsia. 

Acrescentam-se algumas reflexões e depoimentos relativos ao projeto do 
governo para a pavimentação da estrada e construção da ponte. 

A situação criada a partir do início das obras - movimentação indígena, invasão 
policial, aliciamento, ameaças, negociações, comissão encarregada de elaborar uma 
"lei" que seja de acordo -, todo esse coquetel representa uma avalanche pesada, 
levando muitos Xerente à confusão em relação ao presente e ao futuro de suas vidas. 

Os civilizados, por sua vez, numa outra lógica, desejam intensamente a 
conclusão da pavimentação da estrada e construção da ponte, nefasta para os Xerente. 
Logo, há conflito de interesses, que se situam no nível da contradição, de modo que, 
para um ser atendido, o outro será negado. Certamente haveria outra possibilidade de 
traçado para a estrada não cortando terras indígenas, se o seu direito fosse respeitado. 

Souza Filho escreve: "O Direito positivo pátrio, portanto, determina, 
constitucionalmente, que as terras ocupadas por indígenas sejam destinadas ao 
seu usufruto exclusivo e permanente. Não são passíveis de utilização para 
construções de estradas(g.n.), barragens e outras obras públicas, senão através de 
um processo legal que tem como ápice a aprovação de emenda constitucional" 
(1982:94). 

Outro autor complementa: 
"Não é isso, porém, o que se tem visto na prática de construções de 

barragens e estradas (g.n.) pelo Governo Federal em terras indígenas. Ao 
contrário, tem-se construído a obra e, a posteriori(g.n), buscando solucionar o 
problema criado" (Santos, 1982:13). 

Como o governo do Estado criou uma situação> busca a posteriori, uma 
solução. Da parte dos índios, podem-se resumir três atitudes diferentes, a partir dos 
depoimentos: 

1. "O governador teria proposto: se passar o chão preto, vai construir uma 
cerca de arame ao longo da estrada, com cancela (portão/ porteira) em cada 
entrada de aldeia, a combinar com cada aldeia. Ele fez essa proposta na 
Associação <com sede na aldeia Hespaurê (Zé Brito). Mas, indio não quis". 

uQuanto ao chão preto, ninguém está a favor dessa proposta. 
"Se pudesse traduzir o pensamento dos outros caciques, seria o que falei. 

Mais não posso falar por eles. Nós sempre lutamos para não passar. Tinha 
cacique a favor, mas arrependeu depois que viu gente (polícia} apontando 
arma contra nós. Os que ainda estão a favor é por causa dos favores, 
promessas de dinheiro, cesta-básica, de terraplanagem, de semente, gado ... ". 
2. "Quanto à pavimentação da estrada e construção da ponte está parado. À 
situação está triste. Temos vontade de uma ajuda, para ver se melhora um 
pouco, o que nós precisa. O que está falando é que e a gente está esperando se 
o governo pode atender a liderança Xerente. Como é que a gente vai aceitar 
sem nada? Se concordar, a gente dá apoio para ele". 

12 
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Entre uns e outros há os indecisos, que preferem se apoiar na maioria, 

reconhecem vantagens de um acordo e desvantagens na estrada. 
3. "Sobre a estrada não posso falar - são 29 lideranças. À estrada é boa, 
mas tem outras coisas que vem Junto que não prestam. Se o povo falar que 
quer, eu apoio; se falar que não quer, eu apoio. O melhor é viver do nosso 
jeito, tranqüilo. O que interessa é o apoio". 

Além dessas três posições divergentes, muitos Xerente manifestam claramente 
sua decisão: 

"Ndo quero dido preto, ndo quero ponte. Seria destrulçdo nossa. Do JeJto 
que está, ~ multo bom". 

13 
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2.) Quesitos do Estado de Tocantins: 

1) Queira o Sr. Perito informar, quab silo os povoados, vlllls e cidades que 
circundam a &serva Xerente e de que serão benejldados com a continuidade da 
obra? 

Essa questão foge ao propósito do presente trabalho. 

2) Qual a repercussão da concretJ:aç4o da obra, na vida dos municlpes, n4o 
Xerentes? 

Na tarefa de traduzir o que foi visto e ouvido entre os Xerente, essa questão 
merece ser colocada da seguinte forma: "Qual a repercussão da concretização da 
obra p~ os Xerente?" Pois, a pavimentação da estrada e construção da ponte cortam 
as duas Ateas Indígenas. Se a concretização da obra é importante para a vida dos 
munícipes não-Xerente, ela deveria passar por terras não-Xerente. 

Os não-Xerente a serem beneficiados, em sua maioria ocupam o território 
tradicional dos Xerente. Território este, perdido no decorrer de séculos de invasão, 
manifesto na memória dos Xerente: 

"Tocantinia era aldeia, Miranorte era aldeia de índio, Rio dos Bois era dos 
índios (estrada BR 153), Palmas era habitado pelos Kanela. Cachoeira do Lajeado 
foi onde nasceu Sukê, Porto Nacional - os antigos veio de lá, Guarai - era aldeia 
Xerente por muito tempo, Barra da Providência - córrego do Miranôpolis, Panela 
de Ferro era aldeia, Xerente morava no Araguaia, no Jaú, no Rio Sono, para lá de 
Aligri". 

E acrescentam: 
"A terra era tão grande/ Porque essa pressão toda, nessa reserva tão 

pequena? Podia ter aumentado(a área da Reserva) ou, pelo menos, deixar. Ainda 
somos tratados como crianças pelo governo, que promete muita coisa, e nada 
cumpre. Por isso sente medo. Promete muito: 99% e 01% pode fazer do que 
prometeu. Como fazer um acordo com quem não tem palavra? Também é 
necessário olhar as caças que estão diminuindo. Na/alta de caça, Xerente já gosta 
de carne de gado, de porco, galinha e não tem como não gostar". 

Observando o mapa da região, a partir da ótica Xerente, os municípios acima 
constituíram-se em seu território tradicional. Os maiores beneficiados, como sugere o 
quesito proposto, são os brancos que habitam esse território, e os que mais 
"necessitam" da pavimentação da estrada e construção da ponte. Estas obras cortam as 
Reservas Indígenas que representam o restante de seu território, e os Xerente, 
novamente, devem ceder ao imperativo do desenvolvimento dos não-Xerente. 

14 
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- 3) Se é verdade que os Xerente da Reserva do FunU, ainda vlvem com 
caracterlstkas de primitivismo selvagem? 

- 
Os Xerente são contemporâneos e não primitivos. Primitivismo implica em 

anterioridade temporal. Claude Lévi-Strauss, elucida essa questão em "Raça e 
Hístória"12 chegando à conclusão de que os povos que vivem simultaneamente no 
tempo são contemporâneos. Todas as culturas transformam-se no decorrer do tempo, 
todas tem sua história cumulativa. Todas possuem "uma linguagem, técnicas, uma 
arte, conhecimentos ( ... ), crenças religiosas, uma organização social, econômica e 
política. Ora, essa dosagem nunca é exatamente a mesma para cada cultura. ( ... )" 
(1976:349). Cada povo segue seu caminho, opta por sua direção. 

O termo, "primitivismo" sugere uma escala evolutiva, em que o primitivo seria 
o atrasado, o inferior, aquele que tem um caminho mais longo a percorrer para 
alcançar o estágio de civilizado. Segundo Lévi-Strauss ''( ... ) compreendemos 
claramente o absurdo que existe em se declarar uma cultura superior à outra" 
(1976:359). 

Essa visão evolucionista busca provocar uma resposta não esclarecedora que 
levanta uma polêmica já desgastada: . 

"Vivem com características de primitivismo selvagem", portanto "não são mais 
índios", logo, "não tem o direito que a legislação lhes prescreve". 

"Às vezes se acha ridículo o índio que se veste de jeans, usa relógio no pulso 
e óculos escuros, mas isso, culturalmente, não é muito diferente do brasileiro que 
toca rock, come hambúrguer e usa tênis no verão carioca. Pode-se interpretar os 
dois acontecimentos como exemplos simples do fenômeno de difusão cultural, do 
diálogo entre culturas ou como uma forma de compartilhar do acervo cultural 
universal da humanidade" (Gomes, 1988:223). 

-· 
- 
.- 

r: 

- 

Os Xerente vivem de acordo com sua cultura, que inelue mudanças adaptativas 
em resposta à intensificação do contato com o branco. Contato esse que implicou, 
igualmente, em uma depopulação significativa no passado, diminuição da qualidade 
de vida, proliferação de doenças, multiplicação de necessidades, antes desconhecidas. 
As duas Áreas reservadas em que atualmente vivem, representam uma parcela pequena 
de seu território tradicional; somado a isso, os desmatamentos em terras limítitrofes 
impede a recuperação (para não falar em dizimação) das espécies de animais e peixes, 
objeto de 'suas atividades de caça e pesca, importantes para sua sobrevivência fisica e 
cultural. 

Retomando, a par dos elementos tradicionais - como a corrida de tora de buriti - 
13, os Xerente incorporaram alguns aspectos da cultura nacional, que são 
ressemantizados, isto é, re-significados dentro do seu complexo cultural. 

,,.... 

- 
12 Lévi-Strauss, Claude ''Raça e História" in "Antropologia Estruturol 2" Rio de Janeiro. Tempo 
Brasileiro, 1976. pp. 328-366. 
13 Entre outras, praticam a festa da Tom de Buriti, de fonna similar aos Xa.vante. Essa festa dura de 
10 a 15 dias. 
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ressemantizados, isto é, re-significados dentro do seu complexo cultural. 

"Antigamente comia sem sal, se alimentava de corá de pau-podre. Esse 
alimento era usado antes de cultivar a mandioca. Tem os que ainda conhecem 
as comidas de mato: como carazinho, fruta de pau-brasil. 

"Antigamente, quando começou, não existia o costume do branco, o 
próprio índio que acostumou. Quanto à estrada que está aí, há os que gostam 
para ir na cidade - para estes é bom passar a estrada. 

"O branco que ensinou tudo para nós. Abaixo de Deus todos somos iguais: 
nós e os brancos. Nós também temos direitos, e vocês devem muito a nós, pois 
tomaram nossas terrasl. Além disso, todo civilizado reclama: multa terra para 
vocês. Não é verdade? Tem muita terra para morar. {. .. ) Estamos gan.'iados da,Y 
P-.romessas ··'. 

Os Xerente tem hoje, pois, seu modo de utilizar a terra, de cultivar e utilizar as 
plantas; de caçar e criar animais, de dividir o seu tempo e o seu espaço, de 
organizarem-se e relacionarem-se com outras sociedades, de modo singular, como é 
singular sua cultura. ( Ver resposta ao quesito Q da PGR. 

- 

- 
4) O puvo Xerente já sabe ler e escrwer? Qual o estágio do seu aculturamenlo 
(sk)? 

- 

Essa pergunta, como muitas outras, afuma mais do que questiona. 
Reconhecendo sua brasilidade, estão resguardados pela legislação nacional que 

confere direito universal ao ensino básico (1 ° grau). Em resposta. a esse direito há 
escolas em diversas aldeias (mais de vinte, em out./95), sob o cuidado de monitores, 
possibilitando · o aprendizado da língua portuguesa e da aritmética. Esses 
conhecimentos são importantes para os Xerente no relacionamento com os elementos 
da sociedade envolvente. 

Quanto ao estágio de aculturação, ver resposta ao quesito anterior (3) e o 
apêndice. 

Em termos de contato, estão entre o contato intermitente e o permanente, que 
podem ser entendidos a partir dos "graus de integração" propostos por Darcy Ribeiro: 
1. Autônomos ou isolados, ··são Os grupos que vivem em zonas não alcançadas pela 
sociedade brasileira, só tendo experimentado contatos acidentais e raros com 
'civilizados'( ... ) as tribos ( ... ) que mantêm completa autonomia cultural". 
"2. Contato intermitente. Corresponde àqueles grupos cujos territórios começam a ser 
alcançados e ocupados pela sociedade nacional. Ainda mantêm certa autonomia 
cultural, mas vão surgindo necessidades novas cuja satisfação só é possível através de 
relações econômicas com agentes da civiliz.ação.( ... )" 
"3. Contato permanente. Incluímos nesta categoria os grupos que já perderam sua 
autonomia sócio-cultural, pois se encontram em completa. dependência da economia 
regional para o suprimento de artigos tornados indispensáveis. No entanto ainda 
conservam costumes tradicionais compatíveis com sua nova condição, embora 
profundamente modificados pelos efeitos cumulativos das compulsões ecológicas, 
econômicas e culturais que experimentaram. O número de índios capazes de exprimir- 
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se em português aumenta, alargando assim os meios de comunicação com a sociedade 
nacional" (1982:432-3). 

r 
,;- 

- 

5) Há indígenas freq/Jentando escolas na reglilo, mas fora da Raerva do FunU? 

As escolas da Área Indígena Xerente e da Área Indígena Funil oferecem o 
ensino da 1ª à 4ª série do primeiro gran'". Pela legislação nacional todos tem direito ao 
ensino básico, isto é, da 1 ª à 8ª séries. Para completarem. o 1 ° Grau (5ª à 8ª séries), 
estudantes Xerente buscam uma complementação fora das Áreas Indígenas. Alguns 
(15 jovens) estudam nas cidades de Tocantínia e Miracema, onde se hospedam em 
casa de amigos ou parentes. Outros (1 O) estudam em escolas técnicas em cidades 
goianas. Somam 25 estudantes de uma população de aproximadamente mil pessoas, 
entre as Área Indígena Xerente e Área Indígena Funil. 

- 

.- 
6) H4 notlcJa de conjlJto habitual entre os nativos e seus vizinhos brancos, ou a 
convlvêndasemprefolharmonlosa? 

- 
Nem uma nem outra. A relação entre a sociedade nacional e a sociedade 

Xerente nem é de conflito habitual, muito menos tem sido sempre harmoniosa. 
Houve muitos conflitos no passado. Há circunstâncias de "convivência" 

pacífica. Na situação presente, predomina o conflito, em que os Xerente se percebem 
ameaçados de diversas formas pela sociedade nacional. Distinguem elementos e 
organizações da sociedade nacional como amigos, dispostos a defender o seu direito. 

A relação conflito/harmonia entre a sociedade Xerente e a sociedade nacional 
pode ser entendida num contexto mais amplo, a nível de Brasil, pois não representa 
um caso isolado, único. 

De maneira geral, os membros de uma sociedade que se orientam de acordo 
com uma cultura, entendem-na de modo absoluto. Elaboraram e seguem a única 
maneira de ser humano, segundo eles. Consequentemente, toda relação interétnica 
necessariamente implicará. em situações conflituosas, mais ou menos graves. A 
predominância do conflito ou da harmonia depende da intencionalidade da sociedade 
majoritária, manifesta no contato com a sociedade núnoritária. A sociedade nacional 
(majoritária) manifestou sua intencionalidade, historicamente, em relação à sociedade 
Xerente (minoritária) de diversas fonnas: 
a) primeiro - explorando minérios em seu território; 
b) segundo - colonizando seu território; 
e) terceiro - ignorando sua existência, retalham o restante de suas áreas reservadas . 

. - 
14 ·'A alfabetização {em área indígena é respaldada pelo} art, 210, parágrafo 2°, que estabelece 
o principio de que o ensino fundamental deve ser ministrado em lingua portuguesa, entretanto 
ressalvou às comunidades indígenas o direito de utilizarem sua língua maternas e processos próprios 
de aprendizagem. Compete à União Federal proteger e fazer respeitar esses direitos •• (Wenceslau, 
1994:81). 

17 
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Recentemente, "por ocasião da demarcação do território Xerente, Tocantínia 

revelou-se um local extremamente tenso. Os moradores da cidade, contrários à 
demarcação, impediram. por diversas vezes o acesso dos Xerente, mesmo da 
FUNAI (que teve de recorrer à policia federal), aos seus serviços" (Farias, 
1994:322). 

Ainda hoje, 
"Os moradores de Tooantinia reclamam porque tem duas áreas indígenas 

dentro de seu território". 
Essa reclamação pode se configurar numa inversão da realidade, já que o 

município de Tocantínia constituiu-se sobre terras tradicionalmente Xerente. Como 
estes são anteriores, tem direito de reclamar da invasão. Sua terra é hoje ocupada por 
diversas sedes municipais, como Cachoeira do Lajeado, Tocantínia, Míracema do 
Tocantins, Palmas ... (Ver resposta ao quesito h e apêndice) . 

r: 

. - Se, da parte da sociedade nacional, há expectativa de um relacionamento 
harmonioso, supõe-se que haja um entendimento sobre decisões que atinjam ambas as 
partes. Se há expectativa de aceitação de uma imposição, supõe-se uma submissão. A 
política dos fatos consumados pode ser caracterizada como uma imposição. Ora, a 
conclusão asfáltica da rodovia até o limite da reserva15, se apresenta como um fato 
consumado. 

7) Como é que o Povo Xerente trata o homem branco, 011 seja, se é de Igual para 
Igual? 

,.,.... A inversão da pergunta pode responder adequadamente a questão. "Como é que 
o Povo Branco trata o homem Xerente?" 

8) O Povo Xerente só fala a própria Ungua? 

Todos os Xerente falam sua língua. Os jovens e adultos conhecem também o 
português para se comunicar com os brancos. 

"Primeiro aprendem o Xerente. Na medida que crescem, vão prestando 
atenção e aprendem o português - e o primeiro passo é entender o que escuta 
falar. Depois aprende a falar.fà com 4 a 5 anos. Em casa, em família só falam 
em Xerente. O português só serve para comunicar com o branco" (g.n.) (Ver a 
resposta ao quesito g. 

- 

15 Confonne informação ob1ida da ARG - em 1 º de novembro de 1995. via telefüruca. - 18 
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r. 9) Quais os meios de comunlcaçllo de que desfrutam os Xerente, no selo da aldela, 

e se esses melos tim concorrido para a degeneraçlo da cultura do Povo Xerente ? - 

- 

Os Xerente comunicam-se através de diversos meios, bem como recebem 
comunicação através de diversos aparelhos eletrônicos de. captação de ondas de rádio. 
Nos Postos Indígenas há estações de intercomunicação de rádio, como é praxe em 
todos os Postos Indígenas da FUNAI. Além disso, cont.am com um sistema de 
comunicação de rádio interno. 

Se esses meios concorrem para a degeneração da cultura do povo Xerente, as 
influências que o povo brasileiro sofre por parte dos estrangeiros, também levam à 
degeneração de sua cultura. Ou, os japoneses degeneraram-se culturalmente por 
adotarem muitas características da cultura norte-americana. Se os meios de 
comunicação concorrem. para a degeneração cultural, esta situa-se, principalmente, em 
outra dimensão: na tomada de terras indígenas, na transmissão de doenças. provocação 
de morte de diversas formas, divisão do grupo por aliciamento, desrespeito a seu modo 
de ser, desconsideração de sua existência, imposição da passagem de uma estrada 
pavimentada e construção da ponte. - 
1 O) Desde quando o homem branco está ,nterferlndo nas trUJos lndlgenas no 
BrasU? 

Desde 1500, a partir do desembarque de Pedro Alvares Cabral e sua tripulação 
nessa terra que hoje é conhecida como Brasil, iniciou-se a interferência na vida das 
nações indígenas. Cada nação indígena sofreu essa interferência de forma singular 
analisada por diversos estudiosos". (Ver anexo 03 "Os índios podem ser 
capitalistas?" de Gomes, M. e Antunes, P. de B.). 

-- 

- 16Gom~ Mércio - "Os indios e o Brasíl", Petrópolis~ Vozes. 
Moreira Neto, Carlos Araújo - •• índios da Amazônia, de maioria a minoria (1750-1850)". Petrópolis, 
Vou.s. 
Oliveira, R.C. - "Do índio ao Bugre", Rio de Janeiro, Liv. Francisco Alves SA 

"Identidade, Etnia e Estrutura Social". São Paulo, Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais. 
Ribeiro, Berta - "O indio na História do Brasil". Slo Paulo. Ed. Global 
Ribeiro, Darcy - "Os índios e a civilização - a integração das populações indígenas no Brasil 
moderno". Petrópolis. Vozes. 
Sahlíns, Marshall ·~ primeira sociedade da afluência" in "Antropologia Econômica" (Organizador: 
Edgard Assis de Carvalho). São Paulo. Liv. Ed. Ciências Humanas Ltda .• 1978, pp. 7-44. 
Santos, Silvio Coelho dos Santos - "índios e Brancos no Sul do Brasil - a dramatica experiência dos 
Xokleng". Florianópolis. Edeme. - 
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11) Os Xerente da Reserva do FunU, em sua maioria, aceltan1 a construçlo da 
estrada e da ponte? 

r 
Mais importante do que contar com a maioria ou com a minoria, é constatar a 

conturbação que isso está causando no cotidiano dos Xerente. Se estes tomaram uma 
atitude conjunta no intuito de desmontarem os pilares levantados para a ponte, se 
paralisaram as máquinas na estrada, se construíram a aldeia Kubawêkõ é sinal 
evidente de que a maioria não aceita a pavimentação da estrada e construção da ponte. 
A não-aceitação não é por questão de capricho, mas porque estão antevendo alguns 
dos inúmeros problemas que seriam desencadeados com sua concretização17. 

Muitos caciques, hoje, falam num acordo, "feito na lei". Mas o significado 
desse acordo e dessa "lei" é divergente entre os Xerente, que se mostram apreensivos 
diante da ausência de alternativas, tendo que ceder a uma negociação (imposição). 
Todos são unânimes em reconhecer que a eventual pavimentação da estrada e 
construção da ponte trará muitos prejuízos para a vida sócio-cultural. Se os Xerente 
tivessem sido poupados do aliciamento, certamente se manteriam unânimes contra a 
pavimentação da estrada e construção da ponte. 

.- 

- 12) Dentro dos territórios temáticos, a antropologia econ8mlca traria conjUtos a 
partir de uma relaçlo de trabalho? - As relações de trabalho sofrem interferência desde os primeiros contatos dos 
brancos com os Xerente. Essa interferência representa prejuízos para a organização 
sócio-econômica-cultural dos Xerente. Repete-se a sugestão de leituras da resposta ao 
quesito 1 O, acrescida de um capítulo de Sahlins: "A primeira sociedade de 
afluência"18., in "Antropologia Econômica" (Carvalho, E. A, organizador.) 1978. 

--- 

- 17 "Nós Xerentes, votamos no atual Governador, porque temos esperança que ele vai nos 
ajudar. Queremos que ele entenda que não aceitamos as obras. e que essa posição não mudará. Não 
dizemos isso só para atrapalhar o Governo dele. porque ele tennina o mandato e vai embora. mas nós 
temos qye aarantir o nosso futuro e dos nossos filhos (g.n.)" (Carta assinada por Ribamar Marinho L. 
Xercnte, Presidente da Assoclaçio Indígena Xerente, s/d) 

•• Na reunião, os índios, mais urna vez afirmaram ser contrários às obras, enfatizando a fonna 
enganosa como foram tratados pelo Governo do Estado, que iniciou a construção da ponte ( que já se 
encontra com os pilares centrais e as cabeceiras laterais prontas) desavisadamente e sem a sua 
concordância" (Relatório de 15.08.94, FUNAI. ARG). 
18 Sahlins, M "A primeira sociedade de afluência", in "Antropologia Econômica" {Carvalho, E. A, 
organizador). São Paulo, Liv. Ed. Ciências Humanas, 1978, pp. 7-44. 

- 
- 
/', 
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r: 13) A construçlo da estrada e da ponte v4o alJerar algum slmbolo ou ritual do 
Povo Xerente? 

r 
r: 
r: 
/"'"', 

O símbolo principal que essa. construção afeta é a terra. Se para a os membros 
da sociedade nacional terra é traduzivel em dinheiro, e o dinheiro é o que há de mais 
sagrado; para os Xerente, a terra é sagrada, a terra é mãe. A terra é o que dá sustento, 
é onde habitam, é onde realizam suas festas - correndo com a tora de buriti sobre o 
chão; da terra colhem frutos como alimento, matéria prima para confecção de seus 
objetos e para construção de suas casas. 

A terra em que vivem é seu mundo, onde elaboraram uma maneira singular de 
ser 
humano, como só eles sabem ser, e que é a única maneira válida de ser gente, para 
eles. 

Uma manifestação evidente da importância que tem a terra para eles, foi 
o embargo da construção da estrada e da ponte, quando expuseram suas vidas ... A 
Área Indígena corresponde a uma Reserva de terra, onde eles tem possibilidade de 
concretizar uma reserva de vida. Importa não reduzir mais essa reserva. Terra é vida. 

r: 
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Apêndice - .-· 
Diversidade cultural e o direito 

r 
r 

A diversidade encontrada no interior da sociedade nacional, é acompanhada de 
diversidade .de lógicas. Uma lógica pode rejeitar outra como absurda, ignorante, 
atrasada. 

A diversidade acentua-se na medida em que diminuem os pontos em comum. 
No contato entre a sociedade nacional (sociedade envolvente) com uma determinada 
nação indígena, surgirão problemas de mútua compreensão. A sociedade nacional, 
busca superar a dist.ância mediante pacificação. A dinâmica expansionista é 
considerada pela sociedade nacional como um elemento positivo. Para o índio, no 
entanto, isso sígnifíca invasão, doenças, mortes, massacres, genocídios ... 

- 

Sob o aspecto de lógicas, os quesitos manifestam direções diversas. Algumas 
perguntas são fiéis à lógica que orienta a política de desenvolvimento e progresso 
regional, inserido dentro da economia nacional e global. Essa economia tem 
necessidade de expansão, de conquista de novos espaços e de "melhoria" das 
condições existentes. Basta ver a preocupação com os munícipes não-índios; a 
insinuação de que os Xerente não são mais índios - que estão afastados do 
"primitivismo", que falam o português, que são eleitores, que sabem ler e escrever, 
tem acesso aos meios de comunicação social, são acultnrados (aculturamento) são 
como os brancos" e consequentemente seguem (deveriam. seguir) a mesma lógica, na 
qual esse projeto - de pavimentação da estrada e construção da ponte-, se constítue, 
não apenas como algo viável, quanto desejável, ou mesmo, imprescindível. Em 
decorrência, na dinâmica de implementação desse projeto, incluem-se duas atitudes, 
perfeitamente aceitáveis num contexto da sociedade nacional: não consultar os índios 
para iniciar a construção e, num segundo momento, aliciá-los e/ou ameaçá-los, 
entremeado com a invasão (ou invasões) policial. 

Na sociedade nacional, os acordos políticos, nas diversas instâncias, são 
efetuadas na base de negociações, troca de favores, ameaças... Ao mesmo tempo, 
utiliza-se a estratégia do ''fato consumado'' - que se orienta de acordo com uma "ética" 
econômica, "já que se investiu esse montante ... " No entanto, Souza Filho lembra: 

"O Direito positivo pátrio, portanto, determina, constitucionalmente, que as 
terras ocupadas por indígenas sejam destinadas ao seu usufruto exclusivo e 

19 "Ás vezes se acha ridículo o índio que se veste de jeans, usa relógio no pulso e óculos escuros, mas 
isso, culturalmente, não é muito diferente do brasileiro que toca rock, come hamburguer e usa tênis 
no verão carioca. Pode-se interpretar os dois acontecimentos como exemplos simples do fenômeno de 
difusão cultural, do diálogo entre culturas ou como uma forma de compartilhar do acervo cultural 
universal da humanidade (Gomes. 1988:223). 

- 22 
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pennanente(g.n.). Não são passíveis de utiliz.acão para construções de 
estradas(g.n.), barragens e outras obras públicas, senão através de um processo 
legal que tem como ápice a aprovação de emenda constitucional" (Souza Filho, 
1982:94). 

Outro autor complementa: 
"Não é isso, porém, o que se tem visto na prática de construções de 

barragens e estradas (g.n.) pelo Governo Federal em terras indígenas. Ao 
contrário, tem-se construído a obra e, a posteriori (g.n.), buscando solucionar o 
problema criado (Santos, 1982:13). 

Outras perguntas refletem a intenção de captar a lógica por parte dos índios, 
mas de forma que seja compreensível e admissível pela sociedade nacional. Por 
exemplo, na questão "desde quando habitam aquela terra?" supõe um consenso quanto 
ao reconhecimento do princípio do uti possidetis, admissível na sociedade nacional. Se 
orienta no sentido de conduzir uma lógica que admita a diversidade; no sentido de que 
o índio tem direitos específicos perante a sociedade nacional, direitos esses que 
antecedem qualquer legislação e qualquer erro. Lembram pois que, incluso nesses 
direitos, está o da posse e usufruto sobre as terras que tradicionalmente habitam, 
necessários a sua sobrevivência físico-cultural. No extremo, buscam despertar o 
reconhecimento de que o índio é membro da humanidade, que ser índio (indivíduo) só 
é possível na sua relação com a respectiva nação (sociedade) portadora de uma cultura 
(lógica) particular, com direito à vida (segundo sua maneira de "ser humano"). Essas 
perguntas querem lembrar que vida implica ter a possibilidade de manter e adaptar a 
sua cultura, que inclue sua organização, sua relação com o meio ambiente (terra), 
apoiado em princípios (crenças) e conhecimentos resultantes de processo de 
elaboração milenar, que integram o patrimônio da humanidade. 

Cada lógica se apoia em princípios, que podem ser entendidos como crenças, e 
como tais, inquestionáveis. Toda crença vem acompanhada de elevada carga 
emocional. Diversos recursos - desde a argumentação até o uso de força tisica - são 
utilizados no empenho de "convencer" a parte oposta, para que adote a mesma lógica. 
Não se obtendo resultado satisfatório, o passo seguinte é o distanciamento, o 
esquecimento, o isolamento, ou mesmo, a eliminação. Isso vale de uma parte, quanto, 
de outra. 

Ora, na sociedade ocidental (da qual a sociedade nacional é integrante), de 
forma geral, desenvolveu-se a "ética da conquista", que confere razão ao mais forte, ao 
vencedor, traduzida nas competições lúdicas, duelos, guerras e conquistas 
expansionistas. Nessa galeria encontram-se os heróis. Os norte-americanos, na 
conquista do oeste, realizavam a promessa da terra prometida por Deus, inspirados no 
texto bíblico do Êxodo, que implicava na expulsão e eliminação dos "selvagens". Em 
terras brasileiras, os conquistadores são menos bíblicos e mais católicos, e erigiram 
altares a Nossa Senhora da Vitória, Vitória da Conquista. .. 

Enfim, como escreveu o filósofo Hobbes: Homo homini lupus . 
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No processo em questão não se conflitam apenas interesses e motivações 

antagônicos, mas também lógicas distintas. Em decorrência das últimas, a tarefa 
imanente dessa polêmica pede cuidado redobrado para preservar o direito e o respeito 
aos índios. 

- 

"Embora possa haver processos judiciais não contenciosos, tipicamente o 
processo judicial tem como pressuposto um conflito de interesses humanos no 
mundo não-judicial. Cabe ao processo captar esse conflito, formalizá-lo e lhe dar 
uma solução de acordo com a lei. O processo é, pois, um método de resolver 
conflitos de interesses. Por recobrir um conflito, o processo incorpora 
necessariamente uma oposição, um confronto de pessoas, de argumentos e de 
provas dos argumentos" (Santos R, 1994:20). 

"O binômio índio e Brasil parece, à primeira vista, incombinável. A história 
de um e a história do outro estão claramente em relação inversa: na medida em 
que um cresce o outro decresce" (Gomes, 1988:15). 

.- 
,,.-. 

.- 

- 

.- 

O encontro entre ambos (índios e não-índios)2° corresponde ao "contato", 
geralmente iniciado por uma "pacificeção". No Brasil, em geral, após a pacificação, 
segue uma depopulação da respectiva nação indígena e uma perda territorial. Processo 
que, após vários séculos, procura-se deter mediante demarcação das Áreas Indígenas. 
Estas Áreas, ou parte dessas, são subtraídas da posse e usufruto indígena mediante 
mineração, extração vegetal, arrendamento para lavoura ou gado, inundação 
provocada por barragens para Usinas Hidrelétricas, travessia de rede elétrica, e/ou de 
ferrovias e estradas ... 

Se essas atividades, por um lado, são consideradas imprescindíveis para a 
economia da sociedade nacional, por outro lado, desestruturam, quando não destróem, 
de forma irreparável, o habitat indígena. 

Conforme Gomes: "A questão indígena se desenrola na história brasileira 
com um saldo obviamente negativo para os índios. A nação brasileira se constrói 
sobre o patrimônio territorial dos cinco milhões de índios que havia, suga o seu 
sangue e o transforma em "ouro vermelho" na expressão do Padre Antônio 
Vieira, e recebe de doação e por osmose algumas das suas principais 
características culturais. De troca, não resolve seus principais e atuais problemas 
de sobrevivência: em grande parte ainda vulnerável às epidemias que tanto os 
dizimaram" (1988:24). 

"Aconteceu, naturalmente, que aos índios não pareceram legítimas, e assim 
não acolheram, passivamente, a brusca invasão dos seus territórios e a. 
perseguição que lhes acometeram os portugueses desde os primeiros anos. Ficou 
patente que a disposição indígena não era para a aceitação de um controle sobre 
suas vidas" (id.,1988:67). 

- 

·""· 

r· "O que surge como mais surpreendente e extraordinário nas relações entre os 
índios e o Brasil é a possível reversão histórica na demografia indígena. - 20 O não-indio corresponde ao português. cristão, branco. elemento da sociedade nacional, ... 

- 24 
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Certamente seria temerário afumar que os índios, afinal, sobreviveram, e que esta. 
é uma realidade concreta e permanente. Seria impiedoso até valorizar demasiado 
o termo sobrevivência para um quadro histórico onde 95% de uma totalidade 
populacional desapareceram num período de menos de 500 anos. Talvez o termo 
mais apropriado fosse remanescência, Hoje são cerca de 230.000 índios no 
Brasil, quando eram cinco milhões em 1 SOO. Não som.ente morreram e foram 
mortos milhões de seres humanos, como se extingajram para mais de cinco 
centenas de povos específicos, de etnias. de culturas humanas que eram produto 
de milhares de anos de evolução e adaptação ao meio ambiente fisico e social em 
que vivi~ A humanidade perdeu com isso não só pelos valores e conhecimentos 
que deixaratIL definitivamente, de fazer parte de seu acervo, como pela 
diminuição da diversidade biológica que possibilita maiores chances de 
sobrevivência ao HomoSapiens (g.n.)" (Gomes, 1988:16). 

"Á sociedade nacional contemporânea cabe a tarefa de reverter tendências, e 
impedir tragédias (g.n.): 'A questão indígena nasceu com o descobrimento do 
Brasil, da América em geral, e continuará a existir enquanto houver um índio 
vivo. Diz respeito ao índio e suas relações com o mundo que se criou ao seu 
redor e à sua revelia, com.pungindo-o à condição ·de estranho na sua própria terra, 
forçando-o até à morte ou ao desaparecimento cultural( ... ). A questão caminha 
com o desenvolvimento do país, quase sempre em relação inversa - eis o sentido 
da sua tragédia'" (Gomes, 1988:18). 

- 

- 

"A questão indígena se processa numa dimensão histórica mais ampla do que 
aquela. que define a. história brasileira ou mesmo a americana em geral. Ela é a 
representação correta de um cruzamento que infelizmente se dá como embate, 
entre dois tipos de civilízação, dois grandes complexos de possibilidades do ser 
humano" (Gomes, 1988:19). Entre duas lógicas. 

"A permanência da questão indígena deve-se não somente à lembrança 
histórica, à presença dos sobreviventes, à continuidade de sua estrutura, mas 
também à sua influência ideológica na formação da nacionalidade brasileira. A 
despeito da magnitude da violência que foi usada contra os povos indígenas, essa 
realidade inquestionável se deu de uma forma não totalmente consensual. É maia 
do que interessante notarmos que muitos segmentos da civilização européia, ou 
especificamente da nação portuguesa, tiveram dúvidas terríveis e fortes 
sentimentos de culpa pelo que faziam ou viam fazer para destruir e reduzir os 
índios à condição de seres inferiores. Não somente as forças da Igreja Católica 
(que, sob o ponto de vista histórico, fazia. parte do projeto português, acatava-o e 
promovia-o à sua maneira), mas a própria Coroa portuguesa, isto é, o rei e a 
burocracia estatal, e até, em algum.as ocasiões, os próprios colonos (sobretudo 
depois que sentiam o perigo já controlado) demonstraram um interesse especial 
pelos índios, olhavam-nos de uma forma sutil e mais respeitosa do que o faziam 
com os negros, por exemplo, reconhecendo naqueles algumas qualidades e alguns 
direitos. Certamente não é por outro motivo que o primeiro conjunto de leis 
portuguesas em relação aos índios, contidas no Regimento de 1548, de Tomé de 

- .- - 
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Souza, recomenda explicitamente que os índios devem ser tratados com respeito e 
amistosidade. Veremos mais adiante que a principal característica da política 
indigenista da Coroa é uma atitude colonial, se escravo; se livre - enquanto que 
fosse súdito. Essa característica atinge a igreja, secular e monástica, ora de braços 
com suas vidas. Os colonos queriam ganhar seu espaço econômico e político, 
acharam os índios pouco sujeitos ao trabalho e um empecilho à sua expansão, 
mas reconheciam a sua existência livre. Reduziam-nos à natureza, à animalidade 
para destroçá-los quando precisavam de seus bens patrimoniais. Depois criavam 
leis para integrá-los" (Gomes, 1988:20-21) . 

"Essa estranha atitude adquire contornos mais delineáveis quando o Brasil se 
toma independente e urge se criar uma identidade própria e dar à nação um 
objeto. José Bonifácio de Andrade e Silva, o Patriarca da Independência, com os 
seus "Apontamentos para a Civilização dos Índios Bárbaros do Brasil", escrito 
em 1819 e apresentado à Assembléia Constituinte de 1823, inaugurou a 
preocupação brasileira em encontrar o lugar adequado para os índios, tanto no 
sentido nacional quanto no próprio território. Liberais e conservadores, senhores 
de terra e a pequena classe media que se formava passaram a travar uma batalha 
de palavras e conceitos que terminou se concretizando em leis, preconceitos e 
idealizações, algumas das quais ainda hoje tem repercussão. No início, as 
discussões e as propostas são centradas no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, fundado em 1838, apresentadas por literatos brasileiros e estrangeiros, 
como o naturalista alemão Karl von Martins, que aqui estivera entre 1817 e 
1821, e que sugere a imagem de um grande rio para a história brasileira, onde o 
índio representaria um dos três afluentes, junto com o branco e o negro. Daí por 
diante essa imagem e suas variações se mantém na consciência nacional de uma 
forma indelével, mesmo entre aqueles que são claramente antiindígenas, como o 
historiador Francisco Adolpho de Vamhagen, o cientista Hennann von Ihering e 
tantos mais que se juntam na crença da inviabilidade histórica do índio no Brasil. 
Liberais, românticos, positivistas, militares, a Igreja e a chamada sociedade civil, 
e até o próprio Estado já foram, em um momento ou outro, grandes defensores 
dos interesses indígenas. Hoje amigos, amanhã inimigos" (Gomes, 1988:21-22). 

Gomes, menciona a tese principal de Darcy Ribeiro em seu livro "Os 
índios e a civilização" em que sustenta que as 

"culturas indígenas, que podem ser analisadas como parte de um processo 
evolutivo das sociedades humanas, são auto-suficientes e integradas numa lógica 
própria, e não se diluem em outras culturas, consideradas, sob o ponto de vista 
produtivo, superiores, embora possam adaptar-se às circunstâncias exógenas e 
desenvolver instituições que as integrem social e economicamente àquelas 
culturas e sociedades. Nesse processo, que pode ser concebido como um diálogo, 
mas que, em geral, é caracterizado por uma dominação política, as culturas 
mudam e se transfiguram, criam novas modalidades de ser, mas nunca se 
assimilam, não se autodestroem. Mas podem ser destnúdas (g.n.)" (1988:30). 

"Guerras de extermínio caracterizam a colonização portuguesa do começo ao 
fim" (Gomes, 1988:50). 

.- 
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"Quando foi descoberta a etiologia das epidemias e sua cont.aminação, os 

portugueses e brasileiros não sentiram nenhum escrúpulo em utilizar-se desse 
conhecimento para promover o extermínio de povos indígenas que estavam no 
seu caminho" (Gomes, 1988:52). 

- I 

- 

Com o argumento de "boa-vontade" se matou tanto índio quanto com armas de 
fogo e por contaminação. A política oscila ao sabor de interesses de éticas defendidas 
em diversos momentos, ou por diversos grupos da sociedade nacional. 

"Dado básico para compreensão da nova situação do índio no direito 
brasileiro é o artigo 231 da Constituição de 1988, segundo o qual, 'são 
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas e tradições, e 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam"' (Dallari, 
1994:109). 

"... cabe frisar que o direito dos índios é originário e decorre de sua 
conexão sócio-cultural com povos pré-colombianos que aqui habitavam. Tal 
direito não procede do reconhecimento pelo Estado (nem é anulado pelo não 
reconhecimento), mas decorre do fato mesmo da sobrevivência atual dos grupos 
humanos que se identificam por tradições ancestrais e que se consideram como 
etnicamente diferenciados de outros segmentos da sociedade nacional" (Oliveira, 
1977:92). 

"Interpretações maldosas alegam que assim seria. indígena todo 
território nacional Não é isto, obviamente, que a lei pretende. Ainda que 
houvesse evidências da presença de povos indígenas em um passado remoto em 
todo e em algum ponto especifico do território nacional, isso por si só não 
definiria o conjunto das terras indígenas (ou qualquer uma delas em particular). 
Para tanto, é condição necessária e suficiente a existência atual de uma 
coletividade que se identifica como indígena e que se reproduz regularmente 
dentro de um mesmo espaço tisico. É para tais grupos humanos .. os quais muitas 
vezes foram deslocados para locais distantes de seus territórios tradicionais, que 
raramente tiveram condições de sustentar o que a lei prescreve o direito sobre o 
seu habitat, cuja destinação exclusiva cabe ao Estado garantir" (Oliveira, 
1977:92). 

"Tudo isso ganha importância e exige reflexão e aprofundamento 
quando se verifica a ocorrência de duas inovações importantes na sociedade 
brasileira contemporânea: l ª os índios brasileiros estão sendo forçados a 
intensificar aceleradamente seu relacionamento com a sociedade circundante, 
representada especialmente por aventureiros ambiciosos e sem escrúpulos, 
amparados por ações e omissões dos agentes do estado; 2ª embora seja, 
institucionalmente e de fato, a parte mais fraca nesse relacionamento, os índios 
procuram adquirir rapidamente as informações básicas sobre a sociedade 
agressora, passando a compreender a motivação e as justificativas dos 
agressores" (Dallari, 1994: 108). 

- 
r-. 

- 

- 

~- 

Num seminário que debateu o direito do índio, Santos comentou: 
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"( ... ) que existe uma aparente contradição no estatuto do índio, visto que 

garante aos índios a preservação de suas terras e de seu modo de vida enquanto 
que ao mesmo tempo insiste em que sejam integrados à sociedade nacional. 
Porém, esta posição não é tão paradoxal quanto parece ser, uma vez que se 
entenda claramente que a lei faz uma distinção entre integração e assimilação e 
dispõe que os índios seja integrados a um sistema multi-étnico. Integração, 
portanto, não significa assimilação e o concomitante abandono da cultura e 
identidade dos indígenas para que estes se integrem à sociedade brasileira (g.n.)" 
(1982:9). 

"O ftúO é que ao longo da história das Américas, os colonizadores nas 
fronteiras sempre lutaram contra e subverteram qualquer legislação que 
procurasse proteger os direitos dos povos aborígenes (g.n. ). Quando os 
colonizadores conseguiam. impedir ou revogar essa legislação, os índios não 
tinham nenhuma defesa contra a injustiça arbitrária. Somente quando há uma 
legislação como base para os esforços dos índios e de seus defensores na 
proteção dos direitos indígenas é que se tem um contrapeso para deter os 
poderosos interesses nas fronteiras" (Santos, 1982:13). 

,,.... 
' - , 

- 

- 

- 
''Não há dúvida de que os interesses econômicos e seus agentes, que visam às 

terras e às suas riquezas naturais, são os piores inimigos dos índios. Esses 
interesses advêm, majoritariamente, da sociedade brasileira mas também do 
capital estrangeiro e até do próprio Estado brasileiro, que, no final, os sustenta", 
Não importa mais a mão-de-obra indígena, a não ser em casos excepcionais e 
muito localizados. Mas já importa aos interesses econômicos ter o aval, a 
aceitação ou a indiferença dos índios para que eles operem em suas terras" 
(Gomes, 1988:165). 

- 

Salvo engano, a melhoria dessa estrada a cortar as duas Áreas Indígenas, 
representa uma "abertura" de novas fronteiras, para integrar à modem.idade novos 
espaços, de novas maneiras. Dessa forma, os grupos indígenas deverão custear mais 
uma vez, o desenvolvimento da sociedade que só viu neles algo para explorar 
gratuitamente. (Cf. Santos, 1982). 

··'"' 

- 
- 

21 É importante que fique claro: com que recursos o governo do Estado de Tocantins está realizando 
este projeto? 
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- Estradas: 
Interesse de uns , agressão a outros 

A estrada que atravessa a Área Indígena Xerente e Área Indígena Funil não é 
um caso único no território brasileiro. Seguem, abaixo, algumas referências de 
antropólogos 9.ue refletiram a problemática das estradas que cortam áreas indígenas. A 
palavra ~.t é proposital, pois implica em ferir, dividir, diminuir, ... 

,,,..... 

"Não podemos esquecer os exemplos de estradas que dividiram (g.n.) 
reservas indígenas com o único propósito de expropriar terras, como foi o caso da 
BR 080 no Parque Nacional do Xingu" (Seeger, 1982:27-28). 

"As estradas e ferrovias que cortam ou estão projetadas de modo a cortar as 
áreas indígenas também constituem um fator importantíssimo de redução de uso 
dessas em proveito dos próprios índios (g.n.). A vias de transporte terrestre 
existentes e/ou projetadas, que pertencem à União ou aos estados, bem como as 
constantes de planos governamentais, atravessam 73 áreas indígenas cujo total 
em termos de extensão apresenta 50% (ou mais exatamente 50,43%) das terras 
indígenas" (Oliveira, 1977:96, ver Anexo 03). 

r: .- 

- 

O pesquisador Shelton Davis também examina a problemática das estradas 
para as nações indígenas. Este autor pesquisou num momento em que o governo 
brasileiro e, por extensão, a FUNAI (como órgão do Ministério do Interior) estava nas 
mãos de militares, cuja política impôs aos índios conseqüências diversas. 

"O mais importante era que os agentes da FUNAI teriam duas obrigações: 
(1) garantir que os índios não serviriam de obstáculo à rápida ocupação da 
Amazônia; e (2) dar aos operários da estrada proteção contra uma suposta 
ameaça indígena" (Davis, 1978:85). 

"( ... ) o Presidente Médici também revelou que um novo Estatuto do índio 
estava sendo formulado para fornecer diretrizes à política indigenist.a na Bacia 
Amazônica. O esboço original desse Estatuto foi dado a. público em outubro de 
1970 e continha vários dispositivos que punham em risco a integridade territorial 
das tribos indígenas. Uma das seções mais extensas e claras do novo Estatuto do 
Índio, por exemplo, dava poderes ao Presidente do Brasil, assessorado pela 
FUNAI, para intervir em áreas indígenas e deslocar as tribos fisicamente, com 
vistas a seis objetivos: 

1. cessar lutas entre tribos rivais; 

_,......, 

- ' 

,,..... 
' 

22 Cortar v.t. (lat, curtare, diminuir) 1. Dividir, separar comínstrumento de gume. 2. Fazer incisão em, 
ferir. 3. Destacar partes de uma superficie com a ajuda de instrumento próprio; recortar.( ) 5. Passar 
pelo meio de, atravessar. 6. Interreomper, interceptar. ? . Suprimir,eliminar. 8. Diminuir. ( )" in 
Larousse Cultural - "Dícíonarío da Llngua Portuguesa". São Paulo. Nova Cultural. 1992. 
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2. combater surtos graves de epidemias que possam levar ao extermínio da 
comunidade nativa ou qualquer doença que ponha em risco a integridade do 
silvícola ou grupo tribal; 

3. manter a segurança nacional; 
4. realizar obras públicas no interesse do desenvolvimento nacional; 
5. reprimir a desordem generalizada ou a grilagem; e 
6. explorar depósitos do subsolo de interesse relevante para a segurança e o 

desenvolvimento nacionais" (Davis, 1978:85). 
"O significado dessas medidas tomou-se claro na primavera de 1971. Foi 

então que. o governo brasileiro revelou que uma estrada ligando a pequena cidade 
isolada de Xavantina à colônia de cachimbo em Mato Grosso (BR-080) deveria 
passar por um trecho de 40 quilômetros na parte Norte do Parque Nacional do 
Xinga.. Originalmente, os mapas do Governo mostravam que essa estrada 
passaria fora dos limites do Parque. O novo plano exigia uma ·invasão territorial 
do mesmo (g.n.)" (Davis, 1978:8:5-86). 

"O plano de construção da BR-080 (g.n.) chocou os irmãos Villas Boas e 
produziu uma onda de protesto em todo o Brasil. Vários brasileiros de projeção 
discordaram das novas prioridades da FUNAI e alegaram que a BR-080 poderia 
facilmente ser planejada para contornar o Parque Nacional do Xingu, Esses 
críticos afirmavam que a estrada acabaria com a bem-sucedida experiência 
indigenista que os irmãos Villas Boas haviam lutado para criar nos últimos 20 
anos. Orlando Villas Boas declarou à imprensa brasileira que 'os caçadores de 
propriedades virão com a estrada, e o Parque será definitivamente invadido e 
perdido" (Davis, 1978:86). 

"Altos :funcionários da FUNAI responderam a esses protestos alegando que o 
Parque era uma "falsa experiência" que estava bloqueando 'o progresso e 
desenvolvimento' do Brasil. De acordo com uma nota oficial da FUNAI, o 
Parque Nacional do Xingu era um 'exemplo típico de isolacionismo'. A Rodovia 
Xavantina-Ca.chimbo, segundo a nota, seria um 'elo terrestre vital para o 
desenvolvimento e a segurança do país' e ' levaria os índios a uma participação 
mais intensa' na economia nacional" (Davis, 1978:86). 

"O presidente da FUNAI, General Oscar Jerônimo Bandeira de Mello, 
resumiu a importância da construção da BR-080 com as seguintes palavras: 

"O índio não é cobaia, nem propriedade de meia dúzia de oportwristas. Não 
se pode deter o desenvolvimento do Brasil por causa do parque do Xingu (g.n.)" 
(Davis, 1978:86-87). 

"No final de 1971, operários começaram a construir a Rodovia. Xavantina 
Cachimbo. Um dos principais grupos afetados por essa estrada. em a tribo 
Txukahamãe, povo de língua gê que habitavam a parte mais ao norte do Parque 
Nacional do Xingu. Durante anos, os irmãos Villas Boas haviam cultivado a 
amizade dos chefes Txukahamãe, advertindo-os para o perigo das doenças 
transmitidas pelos colonos, e tentando convencê-los a ficar dentro das fronteiras 
do Parque. Quando este foi invadido pela BR-080 (g.n.), os Txukahamãe 
dividiram-se em duas facções (g.n.). Um grupo, conduzido pelo chefe Raoni, 

- 

- 

- 
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seguiu o conselho dos Villas Boas e mudou sua aldeia para mais perto do Posto 
Diauarum. Outro grupo, chefiado por Kru.mari, mudou-se para perto dos 
trabalhadores e da estrada" (Davis. 1978:87). 

"Em novembro de 1973, o Jornal do Brasil informava que uma epidemia de 
sarampo, transmitida pelos trabalhadores da estrada., havia atingido o grupo de 
Krumari. Um mês antes, quatro índios haviam morrido, e 20 corriam perigo de 
vida. Enquanto isso, mais 70 Txukaluunãe eram transferidos para um hospital do 
Governo em Santa Isabel do Morro, no Araguaia, mas os médicos não tinham 
remédios para dar assistência à tribo. "Estamos sem antibióticos", disse à 
imprensa um jovem médico, "e precisamos urgentemente de vitaminas, 
analgésicos e remédios antiténnicos. Os índios estão chegando com sarampo e 
broncopneumonia e se encontram num estado crítico de subnutrição (g.n. )" 
(Davis, 1978:87). 

"Acompanhando essa notícia, uma foto mostrava vários índios deitados em 
colchões no chão do hospital, cobertos apenas com lençóis. Para piorar as coisas, 
em dezembro de 1973 outra epidemia atacou a tribo Txukahamãe. Essa vez a 
notícia dizia que os transmissores eram trabalhadores agrícolas que limpavam 
terras para fazendas de gado ao longo dos dois lados da Rodovia Xavantina 
Cachimbo" (Davis, 1978:87-88). 

"A administração de Bandeira de Mello durou de junho de 1970 a março de 
1974. Nesse período, um novo modelo de política indigenista foi 
institucionalizado no Brasil. Seus principais objetivos eram: (1) integrar os 
índios, o mais rápido possível, à economia de mercado em expansão e à estrutura 
de classes do Brasil; e (2) garantir que os índios não ofereceriam obstáculos à 
ocqpação e colonização da Amazônia (g.n.)" (Davis, 1978:88). 

.- 

- -. 
~- - 
- .-- 

- 
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"Os Parakanãn e seus vizinhos, os Awa-Asurini, eram uma tribo de língua 
Tupi localizada a sudoeste de Belém, no Estado do Pará. Os primeiros contatos 
dos Parakanãn com agentes da sociedade brasileira ocorrem no início da década 
de 50, quando trabalhadores da Rodovia do Tocantins começaram. a derrubar 
um trecho de floresta em suas terras (g.n.). Em 1953, o SPI interveio na área e fez 
a primeira tentativa de pacificar a tribo Parakanân, estabelecendo um posto 
indígena e colocando 190 índios sob sua proteção. Esses primeiros contatos 
tiveram um efeito devastador para a tribo (g.n.) Parakanãn. Apenas um ano após 
sua pacificação inicial, mais de 50 índios morreram de gripe, e os remanescentes 
da tribo Parakanãn fugiram para a selva, fora do alcance do SPI', (Davis, 
1978:93). 

"Após essa primeira experiência, os Parakanãn foram suficientemente 
astuciosos para evitar qualquer contato com colonos brasileiros. Em 1970, o 
Governo brasileiro revelou que a nova Rodovia Transamazônica atravessaria o 
território dos Parakanãn (g.n.). No final de 1970, agentes da FUNAI tentaram 
pacificar e atrair a tribo Parakanãn. Mais uma vez, essa e,çpedição de pacifigwão 
foi desastrosa para a tribo (g.n.). Imediatamente após sua pacificação, 40 
membros da tribo Parakanãn foram atacados por gripe. Fotos tomadas algumas 

- 
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semanas após essa expedição de pacificadores mostravam. os homens da tribo 
com os corpos pintados de preto. Aparentemente, os Para.kanãn pintaram-se de 
preto em sinal de luto pela morte recente de membros da tribo" (Davis, 1978:93- 
94). 

"Na primavera de 1971, as condições foram ficando piores para a tribo 
Parakanãn. Os trabalhadores da Transamazônlca começavam então a invadir o 
território da tribo. embora uma reserva indígena tivesse sido supostamente 
decretada. para proteger os Parakanãn. Durante esses contatos iniciais, tem-se 
noticia de que trabalhadores da estrada deram presentes aos homens Parakanãn e 
violentaram várias índias. Os relatórios também davam conta de que agentes da 
FUNAI haviam praticado violências sexuais contra algumas mulheres da tribo 
(g.n.) (Davis, 1978:94). 

"Em novembro de 1971, um médico brasileiro chamado Antônio Medeiros 
visitou uma aldeia Parakanãn a 38 quilômetros da Transamazônica (g.n.). 
Medeiros relatou que existia um 'quadro de promiscuidade' entre os índios e 
agentes de fora. Em suas investigações médicas, Medeiros descobriu que 35 
índias e dois agentes da. FUNAI tinham doenças venéreas. Além disso, descobriu 
que oito crianças da. aldeia nasceram cegas e pelo menos mais seis haviam 
morrido recentemente de desinteria. Para piorar as coisas, em fevereiro de 1972 
outra epidemia de gripe atacou a tribo Parakanãn. Uma equipe médica foi levada 
às pressas para a aldeia, mas foi de pouca valia pela falta de remédios e 
suprimentos insuficientes, e vários índios morreram (Davis, 1978:94). 

"Em maio de 1972, um dos mais dedicados agentes indigenistas do 
Brasil, Antônio Cotrim Soares, abandonou a FUNAI. Antônio Cotrim tinha uma 
posição importante na frente da Transamazônica, mas se aborreceu com a falta de 
apoio da FUNAI a ele e a outros experientes agentes indigenistas. Cotrim revelou 
numa entrevista à imprensa brasileira que a infecção da tribo Parakanãn com 
doenças venéreas não foi um incidente isolado (g.n.). Representava, segundo ele, 
parte de um quadro brutal que passara a caracterizar a situação de quase todas as 
tribos recentemente contatadas ao longo das estradas transamazônicas (g.n.)" 
(Davis, 1978:94-95). 

"Segundo Cotrim, os direitos dos índios estavam sendo sacrificados no Brasil 
em prol de projetos rodoviários (g.n.) e de desenvolvimento. Afirmava ser 
impossível proteger esses direitos quando o Ministério do Interior tinha a 
responsabilidade pelo desenvolvimento do interior sendo ao mesmo tempo a 
autoridade que controlava os assuntos indígenas', (Davis, 1978:95). 

- 
- 

- 
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- 
- "Em seguida à publicação do relatório da APS, as atenções voltaram-se para 

a pacificação da tribo Kren-Akarore", ao longo das margens da Rodovia - 
- 
.-- 

23 Alguns parágrafos que noticiam igualmente o que aconteceu com os Krenakarore em decorrência 
da BRANCO . 

•• Atração: A CíviHnção em Marcha sobre a Selva (Beltrão~ 1977 :97). 
"Foi na terça feira, 6 de fevereiro de 1973, que o mundo e o Brasil em particular tomaram 

conhecimento do primeiro contato amistoso entre os Kreen-Akarore, senhores das terras delimitadas - 32 
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pelos rios Peixoto de Azevedo e Nhandu, no Mato Grosso, e o oeste da rodovia Cuiabá-Santerém, 
que se integra no plano estratégico e desenvolvimentatista da ocupação efetiva da Amazônia 
brasileira, e a frente de atração da FUNAI. comandada pelo experiente sertanista Cláudio Villas Boas" 
(Beltrão, 1977:97). 

''Como a Transamazônica e a Perimetral Norte. essa e outras estradas que estão varando a 
densa floresta amazônica representam a inexorável marcha da civiliz:aç.ão sobre a selva, que guarda 
em seu solo e subsolo incalculáveis riquezas vegetais e minerais, e cuja fauna e rios piscosos há 
mílênios alimentam sucessivas gerações dos silvícolas sem história, legendários e mitológicos. tanto 
quanto as famosas •• guerreiras" que deram nome ao rio-mar. O mito, ora fruto da imaginaçào do 
civilizado que insiste em ver no índio o exotismo de um •• abominável homem" do trópico, que é 
preciso dominar culturalmente ou destruir, ora criado pelos próprios índios adversários, cobria de 
mistério essa tribo, atraída pela terceira expedição intentada pelos irmãos Villas Boas: seria 
constituída de 'gigantes,.. (Beltrão, 1977:97). 

"Começava assim, a melancólica história dos índios gigantes, que logo perderiam a fama de 
sua estatura e, mais tarde, seriam transferidos para o Parque do Xingu, deixando para sempre os seus 
pagos. os irmãos Villas Boas veriam confinnados os seus presságios: ··c1Audio ... está triste e 
preocupado. Acha que com o contato com os civilizados os kranhakore perderão sua autenticidade e 
terão sua cultura ameaçada. Trata-se. segundo Cláudio. da derradeira civilização primitiva do Brasil e 
talvez do mundo" (ESP. 26-2-73). Segundo ele «os Kreen-akarores deviam ficar isolados em suas 
terras, onde são fortes e felizes; nunca em locais onde naturalmente se sentirão prisioneiros" (JB, 1().. 
03-73). Opinião, aliás. que Orlando mantifestara certa vez: "Seria loucura levar esses índios para o 
Parque Nacional do Xingu. Em primeiro lugar, eles vão se recusar a abandonar a região onde vivem 
há séculos. Segundo. no Parque já vivem os txucarramãe, seus inimigos"(JT. 06-02-73) (Beltrão. 
1977:100) . 

•• Segundo Apoena de Meirelles, os Kreen-Akarores, até o momento em que os homens 
brancos os encontrara,. fazem parte de uma nação feliz. São índios dóceis, muito amigos e 
inteligentes. sempre demosntrando grande alegria em compartilhar a amizade dos sertanistas" 
(Beltrão, 1977: 107). · 

" É necessário que respeitemos agora sua condição de seres humanos e livres. É como forma 
de garantia a sua integridade, principalmente física, vou sugerir à FUNAI a instalação de um novo 
posto junto à Cachoeira dos xavantes, pois as "frentes" pioneiras tendem a se expandir em direção ao 
Rio Peixoto de Azevedo" (Beltrão, 1977: 107) . 

"Enquanto a cultura própria dos kreen-akarore sofria não só o impacto da civilização 
tecnológica pelo seu contato com a frente de construção da rodovia BR-165 - os índios 
estavam"deslwnbrados", como dissera Apoena - mas também na sua conduta social. com a 
introdução de práticas sexuais anômalas, as suas ricas e cobiçadas terras, embora garantidas pela lei. 
continuava a ser alvo do interesse da marcha econômica de int.egra;cão da Amazônia, Já em janeiro. 
se falava abertamente na transferência dos Kreen-Akarore para o Parque Nacional do Xingu" 
(Beltrão. 1977:115-116). 

"A experiência "democrática" dos kreen-akarore fracassara: eles ''terão que deixar o lugar 
que consideram sagrado. pois acreditam que ali (na cachoeira do krokotó) se originou sua tribo. mas 
serão gratificados por migrarem para o Xingu: no Parque terão a proteção dos irmãos Cláudio e 
Orlando Villas Boas. estarão livres da nociva vizinhança com a rodovia Cuiabá-Santarém e já 
encontrarão prontas roças de milho, seu alimento preferido. semeadas pelos kajabis em homenagem 
aos novos vizinhos. De uma tribo de mais de 1.500 pessoas, segundo alguns, ou mil. segundo outros, 
os outrora altivos e lendários kranhacãrores, antigamente chamados de índios gigantes', não passam 
hoje de 150 índios doentes"(ESP, 11-01-75). Afinal, são apenas 79- "40 homens e 39 mulheres"« 
que, segundo os médicos, "estão em condições razoáveis de saúde, apesar dos 15 dias que passaram 
quase em alimentação à espera de transporte. pois se adiantaram aos planos assim que souberam da 
confirmação da mudancá" (O GL.15-01-75) (122-123). 
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Santarém-Cuiabá (g.n.). Exatamente chamados "índios gigantes do Brasil", os 
Kren-Akarore habitavam uma. área vizinha ao Rio Peixoto de Azevedo, nas 
florestas de Cachimbo, ao norte de Mato Grosso. O famoso filme documentário 
de Adrian Cowell, A Tribo Que se Esconde do Homem (The Tribe That Hides 
From Man) revelou esse índios ao mundo através de uma ampla cobertura pela 
televisão na Europa e nos Estados Unidos. O que aconteceu a eles, desde a 
filmagem de Cowell, é um dos episódios mais trágicos da moderna história do 
Brasil" (Davis, 1978:96). 

"Já em 1950, os irmãos Villas Boas haviam avistado oito aldeias dos Kren 
Akarore, . de avião. Depois, durante anos, eles tiveram notícias de seus 
movimentos através dos inimigos tradicionais dos Kren-Akarore, a tribo 
Txukabamãe. Durante a década de 50, porém, os irmãos Villas Boas sentiram. 
não haver motivos para fazer contato com a tribo, e assim, durante muitos anos, 
os Kren-Akarore foram deixados em paz em seu território tribal" (Davis, 
1978:96-97). 

"A primeira tentativa de contato com a tribo ocorreu em 1967, quando um 
pequeno bando Kren-Akarore foi visto perto da Base Aérea de Cachimbo. A 
presença dos índios causou uma. onda de histeria. no pessoal militar da base, e 
uma esquadrilha de caças vasculhou a selva à procura da tribo (g.n.)". Essa 
atitude deixou Orlando Villas Boas furioso. Ele explicou que o medo dos 
militares diante dos índios era totalmente infundado. Os Kren-Akarore 
aproximaram-se da base por curiosidade, como indicava o fato de estarem 
acompanhados por mulheres e crianças, e haverem deixado arcos, flechas e cestos 
numa das extremidades da base25. Foi citada na época a seguinte declaração de 
Orlando Villas Boas: 

"Basta gritar 'Índio!' e todo mundo enlouquece. Os civilizados atiram. Voam 
de avião sobre a selva toda. Um brigadeiro é fotografado atrás de uma 
metralhadora" (Davis, 1978:97). 

"Diante de uma situação tão delicada, em 1968 os irmãos Villas Boas viram 
se obrigados a fazer sua primeira expedição em busca da tribo Kren-Akarore. 
Inicialmente, a FUNAI lhes deu apoio para essa expedição, mas seria dificil e 
levaria mais tempo do que se pensava, o Governo brasileiro cortou os fundos 
para a expedição. O resultado foi o fracasso dessa primeira tentativa. Em 1970, 
os Kren-Akarore haviam recuado para as profundezas da floresta de Cachimbo e 
queimado seus campos e aldeias" (Davis, 1978:97). 

- - 
r- 

- - 

- 

- 
- 
- 

•• A transferência foi realizada no dia 11 de janeiro. em três viagens realizadas pelos C-47 da 
FAB: os índios estavm meio amedrontados, segundo um oficial, mas 'bastante calmos"' (Beltrão. 
1977:123). 

- 24 Na verdade, o índio não representa perigo. No entanto, o imaginário do branco está estruturado 
para ver no índio um perigo. uma ameaça. à qual reage intempestivamente. sem refletir. Esse 
imaginário é reforçado pelos inúmeros filmes farwest americano, exibidos em telas brasileiras, onde o 
índio é o vilão. o perigo. o que deve ser morto pelo herói mocinho (bandeirante. ou .... ). 
15 As equipes de pacificação deixam presentes para estabelecer um contato amistoso. Qualquer 
semelhança é mera coincidência. 
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"O início da construção da estrada Santarém-Cuiabá (g.1L), em 1971, deu o 

impulso final para o contato com a tribo Kren-Akarore. Novamente, a FUNAI 
recorreu a Orlando e Cláudio Villas Boas para dirigirem a expedição. Ao longo 
de 1971 e 1972, a aproximação entre os irmãos Villas Boas e os Kren.-Akarore 
encheu as páginas da imprensa brasileira e internacional" (Davis, 1978:97-98). 

"Para construir a Rodovia Santarém-Cuiab~ se estava praticamente forçando 
os Kren-Akarore a deixarem seu santuário (g.n.). De um lado a tribo tinha. o rio 
Peixoto de Azevedo e o Parque Nacional do Xingu. Do outro estava seu inimigo 
tradicional, a tribo Apiaká, Vindos do Sul e do Leste, às vezes com poucos dias 
de diferença, avançavam os 40 membros da expedição dos irmãos Villas Boas e a. 
equipe de topografia da estrada Santarém-Cuia.há (g.n.) (Davis, 1978:98). 

"Durante o verão de 1972, um dos bandos Kren-Akarore, ma.is próximos da 
nova rodovia queimou sua aldeia e tentou uma retirada final para a floresta de 
Cachimbo. Mas essa fuga falhou e, em 5 de fevereiro de 1973, 30 índios, com as 
cabeças raspadas e os corpos pintados de preto. entraram no acampamento de 
Cláudio Villas Boas. Um a um, cada Kren-Akarore abraçou os exaustos agentes 
indigenistas e, em seguida, os dois grupos trocaram presentes. No mesmo dia, 
Cláudio Villas Boas mandou uma mensagem de rádio contando o encontro com 
os Kren-Akarore a seu irmão, Orlando, que estava em São Paulo. Imediatamente, 
telegramas forma enviados ao mundo inteiro. "A civilização", escreveu um jornal 
norte-americano, finalmente havia "acolhido" a fugidia e hostil tribo dos Kren 
Akarore" (Davis, 1978:98). 

"Alguns dias depois do encontro de fevereiro de 1973, Orlando Villas Boas 
deu uma entrevista coletiva. para dar uma idéia da gravidade e da premência da 
situação, ele explicou minuciosamente a história de sua experiência com a tribo 
Kren-Akarore: a descoberta de oito aldeias em 1950; as expedições mal 
sucedidas de 1967 e 1968; as dificuldades, frustrações e propósitos da expedição 
recente; os temores atuais e as promessas feitas aos índios. Orlando Villas Boas, 
lembrou ter dito à imprensa, no início da última expedição Kren-Akarore, que um 
'crime' estava prestes a ser cometido, e que os esforços dele e de Cláudio 
pretendiam apenas reduzir o grau de violência desse 'crime' (g.n.). Nas palavras 
dele, os Kren-Akarore: 'viveram felizes até o dia em que foram vistos por aquele 
avião. Nesse dia começou mais uma tragédia para um.a nação indígena. O que em 
parte nos consola, e nisso estamos concentrando todos os esforços, é que o crime 
seria maior se não houvesse uma força mediadora. como esta, tentando impedir o 
inevitável choque de duas civilizações" (Davis, 1978:98-99). 

"Finalmente, Orlando Villas Boas voltou-se para os repórteres presentes e 
suas palavras, escolhidas com dificuldade, ganharam um tom comovente. "Se 
wna reserva indígena não foi demarcada imediatamente para os Kren-Akarore. e 
se uma política positiva de proteção não for desenvolvida em colaboração com os 
responsáveis pela construção da rodovia Santarém-Cu.iabá". disse ele, "então os 
Kren-Akarore. como tantas outras nações indígenas, desaparecerão 
inexoravelmente. Isso significará sua destruição final" (g.n.) (Davis, 1978:99). 

- 
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"Um mês depois dessa entrevista, o Presidente Médici assinou um decreto 

criando uma reserva Kren-Akarore. Contrariando porém, os conselhos dos irmãos 
Villas Boas, esse decreto não inchúa na reserva o território tradicional da tribo 
Kren-Akarore. Além disso. fazia da Rodovia Santarém-Cuiabá uma das 
fronteiras da reserva. Em poucos meses, esse gesto mostrou-se devastador para os 
300 remanescentes da tribo Kren-Akarore" (g.n.) (Davis, 1978:99). 

"Em janeiro de 1974, menos de um ano após a pacificação dos Kren 
Akarore, jornais brasileiros citaram um relato de primeira mão do que estava 
ocorrendo com a tribo, escrito por E.zequias Paulo Heringer, agente indigenista 
destacado para investigar as condições na. frente do contato com os Kren 
Akarore. Segundo Heringer, os Kren-Akarore- com os motoristas de caminhão e 
mendigando comida (g.n.)"(Davis, 1978:99-100). 

"Heringer disse à imprensa brasileira que os Kren-Akarore haviam 
abandonado suas lavouras e estavam em situação de doença, fome e desespero 
(g.n.). Numa das matérias ele era citado como tendo dito: 

"Encontramos duas casas improvisadas ao longo da rodovia Santarém 
Cuiabá e uma população de 35 pessoas, todas sofrendo de resfriados, inclusive o 
chefe Kren-Akarore, Iaquil, que não sabia onde estava ... Os costumes da tribo 
desapareceram, o tabaco e o álcool fazem parte de seus novos hábitos" (Davis, 
1978:100). 

"No espaço de um ano, a população da tribo Kren-Akarore havia sido 
reduzida de aproximadamente 300 para menos de 135. Daí então que, em 1974, 
Orlando Villas Boas iniciaram. uma campanha pela remoção dos Kren-Akarore 
para o Parque Nacional do Xingu. Desde o início de seus esforços para. entrar me 
contato com os Kren-.Akarore, os irmãos Villas Boas eram contrários a essa 
remoção. Esperavam que o Governo brasileiro demarcasse wna reserva. para a 
tribo e protegesse os índios contra os trabalhadores da estrada e outros elementos 
ao longo da Santarém-Cuiabá (g.n.). Quando ficou claro que isso não 
aconteceria, os irmãos Villas Boas foram forçados a intervir e transferir os Kren 
Akarore como haviam feito antes, no final da década de 60 e início da de 70, com 
as devastadas tribos Txikão e Beiço-de-Pau" (Davis, 1978:100-101) . 

•• Em outubro de 1974, os irmãos Villas Boas conseguiram um avião para 
transferir os Kren-Akarore para o Parque Nacional do Xingu. No momento da 
transferência, soube-se que outra epidemia estava dizimando os 135 membros 
remanescentes da tribo. Um médico brasileiro a bordo desse avião contou que as 
mulheres Kren-Akarore estavam abortando propositalmente, para não fazerem 
filhos que teriam que enfrentar a nova situação da tribo (g.n.), Desde essa. data, 
os Kren-Akarore estão vivendo ao lado de seus inimigos tradicionais, os 
Txukahamãe, na parte Norte do Parque Nacional do Xingu" (Davis, 1978:101). 

"A dizimação das tribos Parakanãn e Kren-Akarore descrita não foi um 
conjunto de incidentes isolados, mas fez parte de wn esquema mais amplo de 
destruição étnica (g.n.) que desde 1970 incluía toda a Região Amazônica do 
Brasil. Entre 1970 e 197 4, o Governo brasileiro tentou acelerar o processo de 
"integração nacional" construindo uma série de estradas que cortavam os parques 

- 
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e reservas indígenas. Os efeitos traumáticos e desastrosos desse programa de 
"integração". sobre as tribos indígenas (g.n.), foram documentados nos relatórios 
da Cruz Vermelha Internacional, da Survival Intemational, e da Aborígenes 
Protection Society (APS) sobre a política indigenista do Brasil" (Davis, 
1978:101). 

"Repetindo as conclusões do relatório da APS, Brooks escreveu que 
"quando estão em jogo os interesses do desenvolvimento, as Reservas 
Indígenas mal valem os mapas nos quais estão traçadas"(g.n.) (Davis, 
1978:103), 

"Entre 1970 e 1974, a política indigenista brasileira tomou-se cada vez mais 
comprometida com a política global de desenvolvimento econômico do regime 
militar brasileiro. Durante esse período, a Fundação Nacional do Índio passou a 
ser a principal cúmplice dos processos de etnooídio desencadeados contra as 
tribos da Bacia Amazônica, Para definir a situação nos termos mais simples, 
pode-se dizer que sua política indigenista "reformada" acelerou. em vez de deter, 
os processos de destruição étnica que caracterizam tão amargamente a história 
das frentes de expansão do Brasil" (Davis, 1978: I 04). 

"Obviamente, é necessário fazer uma análise mais profunda dos motivos 
subjacentes às políticas indigenista e de desenvolvimento da Região Amazônica 
do Brasil. Pode-se perpntar por que o Governo brasileiro optou pela 
construção dessas estradas a um custo humano, social e cultural tão 
elevado. ou, concretamente, para quem essas novas estradas estavam 
realmente sendo construídas, e por que era necessário que elas cortassem 
os nargues e as reservas indí1enas? (g.n.) (Davis, 1978:104). 

- - 
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- 
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Os Xerente e a Sociedade Nacional 
Confronto de diversidade 

- 
Os Xerente Jê-Akwen foram estudados em três momentos etnográficos 

distintos. Durante os anos 30 com Nimuendajú (1942), nos anos 50 quando se 
realizou o principal período da pesquisa de Maybury-Lewis (1965 e 1990). nos anos 
80 e 90 por Farias (1990) e Lopes da Silva (1992). Esses autores vinculam o contato 
dos Xerente e Xavante, no passado. Ambos não aceitaram passivamente a. invasão de 
suas terras, conforme Maybury-Lewis: 

"De acordo com a tradição e com os relatos dos primeiros exploradores que 
desceram o rio Tocantins até o que é atualmente o estado de Goiás, os Xavante e 
os Xerente tinham sido wn só povo no final do século dezoito.( ... )Mas todos 
concordavam. em que esses índios, fossem eles Xavante ou Xerente, ou Xavante 
Xerente, eram os mais aguerridos e perigosos das regiões centrais. Eles caçavam 
os mineiros de ouro ou diamantes, que foram os primeiros a chegar a esta região 
e, quando tropas eram mandadas em seu encalço, eles respondiam arrasando os 
acampamentos mineiros" (1990:31-2). 

- ,... 
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"A história das duas tribos é conhecida pela resistência aos garimpeiros. À 
margem de seu território foram fundadas Crixá, Traíras. São José do Tocantins, 
Água Quente, e outros assentamentos entre 1732 e 1737; enquanto Pontal, 
estabelecida em 1738, se localiza bem no interior do território Xerente. Próximos 
estavam as ricas minas de ouro de Matanças, cujas residências foram destruídas 
quatro vezes pelos Xavante"26• 

"Os Xerente provavelmente foram ligeiramente ou não de todo 
comprometidos pelos experimentos no Carretão-Salinas, Isso pode explicar a 
diferença de atitude em relação aos neo-brasileíros com os quais os Xavante se 
negavam contato pacífico. como recentemente em 1937, ao matarem dois padres 
salesianos"27• 

"Essas tribos ocuparam, há tanto tempo quanto é possível saber, seu habitat 
presente há mais tempo que a maior parte dos povos indígenas do Brasil. 
Viveram e aparentemente prosperavam nos cerrados do planalto do Brasil 
Central onde eles conservaram suas tradições e modo de vida tal como no 
presente"28• 

- 
- 
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"Gradativamente, na medida em que os contatos entre as bandeiras paulistas 
e as nações indígenas que habitavam a região (que hoje são os estados de Goiás e 
Tocantins) aumentavam, estas foram sendo reconhecidas na sua especificidade. 
As nações indígenas dessa região fortaleceram bravamente sua identidade na 
medida em que o avanço colonial se consumava" (Farias, 1990:14). 

"Durante o século XVIII teve início efetivamente sua 'ocupação 
populacional'. Os garimpeiros, mineradores e seus escravos, foram os primeiros a 
invadir o t.erritório, que até então, era habit.ado por índios Karajá, Xavante, 
Xerente, Avoá29, Xacriabá entre outros. que ainda não tinham experimentado 
nenhum contato com esse processo efetivo de ocupação estrangeira' (Farias, 
1990:21-2) 

- 

- 

26 Tradução livre de: "The history of the two tribes opens with their resistance to gold prospectors 
from thc south. At the margin of their territory were founded Críxâs, Trahiras, São José do 
Tocantins, Água Quente, and other settlements between 1732 and 1737; while Pontal, establíshed in 
1738, lies far within the Seréntre country, Nearby were the rich gold mines ofMatanças, whose 
residente were four times destroyed by the Sava'nte" (Nimuendajú, 1942:06). 

27 Tradução livre de: "I'he Serénte were probabJy slightly or not at all involved in the Carretão- 
Salinas experiments. This may explain their difference of attitude toward Neobrazilian.s with whom 
the Sava'nte still refuse peaceable intercourse, having killed two Salesian fàthers as recently as i11 
1937" (Nimuendajú, 1942:07). 

28 Tradução livre de: "These tribes have, so far as we know, occupíed their present habitat longer than 
any ofthe other indígenous peoples ofBrazil (Mason 1950:288). They bave lived and aparently 
thrived on the savannahs ofthe high Central Brazilian plateau where they have, to a remarkable 
extent, conserved their own traditions and way of life right down to the present day" (Maybucy 
Lewis, 1965/66:263). 

.- 

,.,,.. 

.- 
29 Ou "Acroá", cf. a mesma obra pp. 23. 31. São duas nações distintas. ou dois nomes distintos. 
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"Essa instrução determinou uma nova prática para a ação indigenista na 

região. O relacionamento passou a ser defensivo e iniciou-se a construção de 
Presídios Militares, sendo reforçadas as tropas militares nas regiões mais sujeitas 
a ataques indígenas". 

"Presídio São João das Barras: construído na confluência do Rio São João 
das Barras com o Rio Tocantins, e o Presídio de Santa Maria do Araguaia, 
localizado entre São João das Duas Barras e Salinas. Esse presídio foi construído 
em 1812, em 1813 foi atacado e destruído pelos índios Xerente, Xavante, e 
Karajá (Natal e Silva, 1935)" (Farias, 1990:30). 

"Desse modo do que se observa na ocupação do que era o território 
tradicional Xerente - mesopotâmia Araguaia-Tocantins e sua banda oriental - a 
partir do século XVIII é a formação de núcleos populacionais - os arraiais, 
dispersos - com praticamente nenhum. contato entre si. Estavam ilhados por 
grandes espaços de terras "desocupadas" (Palacim, 1972; Dole, 1972)" (Farias, 
1990:16). 

,r, 

- 

- 
"Na medida em que aumentava a comunicação entre os arraiais, e a ocupação 

e o domínio efetivo do território interiorano brasileiro avança, as terras indígenas 
foram sendo cada vez mais vasculhadas e os povos que as ocupavam. passaram a 
conhecer mais a lóiJca do avanço colonizador.(g.n.) (Carneiro da Cunha, 
1987:69)" (Farias, 1990:18). 

O conflito por causa das terras, é geral entre os índios no Brasil, e os Xerente 
não fogem a essa regra. A lógica que orienta a sociedade nacional é uma, em relação a 
todos os territórios tribais. 

"É preciso que se reafirme cada vez mais os direitos históricos que os 
Xerente, como de resto todos os povos indígenas das terras americanas, possuem 
sobre os territórios que ocupam desde tempos imemoriais. As permanentes 
invasões sobre as terras indígenas também tem se dado no campo jurídico e 
ideológico" (Carneiro da Cunha, 1987:112) (Farias, 1990:18). 

- 

- 

Maybury-Lewis, ao visitar os Xerente na década de 50, registrou aspectos 
reveladores da. situação de contato, e da habilidade que os Xerente demonstravam para 
se valer da lógica do branco: 

Nwn diálogo com um Xerente, o autor anota sua reflexão: 
"'Mas eu tampouco ganho algo com isso', apressou-se a acrescentar. 'Onde 

está meu salário? Ele nunca chega Nunca vi um uniforme. NW1ca vi uma espada. 
Nos tempos antigos, na época do grande chefe Sliemtoi, que foi ao Rio para ver o 
Imperador, um Xerente ficava orgulhoso em ser chefe. Ele recebia um salário, 
tinha um chapéu com pontas e todos o respeitavam. Agora, ninguém mais dá 
atenção ao chefe"' (Maybwy-Lewis, 1990:68). 

"E de carona, revelam a consciência de seu território, e alguns danos 
impostos pelo contato com o branco" (id., 1990:68). 

"Você é um bom homem", disseram, não convencidos. "Você nos 
compreende. Você fará com que nos devolvam as terras. Nós costumávamos 

- 

- 
- 
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caçar em todo o território entre o Tocantins e o Rio do Sono. Tínhamos aldeias 
nas margens do Tocantins a dois dias de viagem rio abaixo. Agora não há 
aldeias. Os civilizados se instalaram e os Xerente tiveram de sair. Quando 
lutamos, eles mandaram soldados (g.n.)3°, e lutamos com eles também. Daí eles 
fizeram um tratado. Sim senhor! O próprio Imperador nos deu nossas terras num 
pedaço de papel. Mas os civilizados mandaram seus rebanhos pastarem lá. 
Quando matamos o gado, disseram ,que éramos ladrões e que era impossível viver 
perto de nós. Agora nossas aldeias são destnúdas e os civilizados trabalham sem 
parar para nos expulsar até de Tocantínia (g.n.)". Você deve lhes contar tudo 
isso no Rio. Você deve dizer ao governo que queremos de volta as terras em 
que costumávamos caçar, até a Panela de Ferro (g.n.)." 

"Mas isto fica a vinte léguas,', exclamei. "Três dias de sua aldeia mais 
próxima. Há cidades entre lá e aqui. Vocês são apenas poucos Xerente agora. O 
que fariam com toda essa terra?" 

"Ela é nossa", eles repetiam. "O Imperador disse. Nós a queremos 
de volta (g.n.)" (Maybury-Lewis, 1990:69). 

Aldeias Xerente no século XX. 

- 

Um dos primeiros registros detalhados a respeito da localização dos Xerente, 
datado do início do século, é feito por Urbino Viana(l927:34). Este autor registra 12 
aldeias Xerente: 

"Os principais aldeamentos, ou melhormente, as aldeias conhecidas são as 
seguintes: Quietê-crê (Barreiro d'anta), na Panela-de-ferro, à margem esquerda 
do Rio Tocantins, entre Pedro Affonso, Estado de Goyaz, e Carolina, Estado do 
Maranhão: Cidaran (Varedão), na margem direita do mesmo Tocantins; Sacrê-prá 
(Boqueirão do Funil), abaixo do Lageado, a duas léguas e meia, ou pouco mais 
de Piabanha; Spró-rrhu. (Bananal), no Rio Preto, confluente da margem esquerda 
do rio do Somno; M'ran-rópé (Matto Limpo), na Prata, ribeirão Cachoeira, da 
margem esquerda do Tocantins, por cima da confluência do Somno; Brúnúcarê 
(Rocínha), no ribeirão dos Bois, afluente da margem esquerda do Tocantins; 
Nhorton-tóudêrrhíi (Anajazal), em Morrinhes, cabeceiras do Piabanha; Nhoron 
ró-z.auréd (Cocal); Zé-z.auréd (Barra Larga), no Gorgulho, ribeirão dos Bois, a 
margem esquerda do Tocantins; Nhoron-zauréd (Coqueiro Alto), em São João, 
na margem esquerda do Tocantins, fronteira de Pedro Affonso; Zuêrê-quêrizé (o 

. cantador· do alto), no Morro Grande entre Tocantins e Araguaya, na fralda da 
Cordilheira, 20 léguas de Couto de Magalhães; Nhoron-ró-zauré-qyê-rrhu 
(Palm.eiral), na Providência" (Farias, 1990:44). 

- 
.•.•.. 

- 
- 
- 
- 

30 Parece uma referência à situação atual: iniciaram a construção da ponte e, como não aceitaram, 
mandaram soldados. (Invasão Policial) e ... Dai, a questão se encaminha para um tratado - um 
acordo! 
31 E L:-t· . t , a Bm ona se reJ)tLe .... 
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"Inicialmente localiza os Xerente (1945:14) ' ... na vizinhança da vila goiana 
de Pedro Afonso e expandem-se para oeste, a pouco distância da foz do Rio do 
Sono, no Tocantins'. Registrou cinco aldeias ao todo: Porteira, Pedra Preta, 
Paneíros, Providência e Pranchu. Segundo suas informações, os Xerente eram 
aproximadamente 180 familias que perfaziam um total aproximado de 2000 
pessoas que '... viviam negligentemente, definham com moléstias infecciosas 
existentes na região, contraem doenças venéreas dos sertanejos que a eles se 
ligam, estão desaparecendo e não são assistidos por um eficiente serviço de 
proteção", (Farias, 1990:45). 

outro estudioso, registrando a presença indígena em Tocantins, na década de 
70 situa os Xerente e suas aldeias: 

"Localizada no município de Tocantínia, a Reserva Xerente contém uma 
população de 533 índios Xerente distribuídos pelas seguintes aldeias: aldeia da 
sede (141), Funil (59), Gurgulho (65), Baixão (I O), Caitetu (1 O), Santa Cruz 
(47) e Rio do Sono (201). no interior da reserva estão instalados dois Postos 
Indígenas: Xerente e Rio do Sono. A língua Xerente de origem Jê é falada ao 
lado do português. Sua atividade econômica principal é a pesca, dada à 
abundância e peixes no Tocantins" (Silva, 1974: 108). 

"No ano de 1987, última etapa desta pesquisa, eram 9 as aldeias Xerente 
(g.n.). Tomando por base a distância aproximada em quilômetros, das aldeias até 
Tocantínia, temos: Aldeia do Posto, 20 Km; Aldeia Bela Vista, 23 km; Aldeia 
Cercadinho, 19 Km; Aldeia Rio do Sono, 69 km; Aldeia Brejo Comprido, 42 km; 
Aldeia Aldeinha, 45 km; Aldeia Mirassol, 48 km; Aldeia Serrinha., 39 km; Aldeia 
Funil 12 km; (dados obtidos junto à administração da delegacia da FUNAI de 
Araguaina e Curupi)" (Farias, 1990:53). 

r-. 

r-, - - 
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Um pouco sobre a vida sócio-cultural Xerente - - Quanto a sua organização política e social, os Xerente fizeram questão de 

mencionar o casamento que é combinado pelos pais, quando os filhos são pequenos 
ainda, entre pessoas de clãs diferentes. Isso possibilita o casamento entre primos mais 
distantes32. Importa mencionar a atualidade de sua estrutura organizacional, tendo 
como fundamento o sistema de parentesco que é organizado em metades, dispostas da 
seguinte fonna: 

,,--, 

A 
B 
e 

Kubazí 
Kuzê 
Kritá 

Wairi 
Krozarket 
Stakrã - A pintura utilizada em festas, corresponde a de clã complementar. Assim 

também o enterro de um membro é realizado pelo clã par. Essa estrutura. que inclue 
uma distinção, é entendido numa complementaridade, e não como uma divisão 
contraditória. 

r-. 

"As informações obtidas por Lopes da Silva e Farias (83, 84, 85, 86) 
mostram que entre as aldeias Xerente existem aquelas que se aproximam mais 
das outras. Não só a distância física conta nesse processo. As informações 
indicam que existe, no interior desse conjunto de 9 aldeias, aquelas que possuem 
laços de parentesco, cerimoniais e políticos comuns entre si. Observando a 
dinâmica dessas relações, foi possível localizar, dentro do território Xerente, 
'grupos' de aldeias que, por razões políticas, cerimoniais e de parentesco, 
mantêm um maior contato entre si" (Farias, 1990:53). 

r: 

- 

- 

"Defendo a idéia de que no plano macrossocial, formado pelo conjunto das 
aldeias dispersas pelo território, a distribuição das pessoas por entre as metades e 
clãs é um dos principais, senão o principal elemento ordenador das relações 
estabelecidas entre eles" (Farias, 1994:310). 

"Hoje em dia, em todas as aldeias, a ampla maioria das pessoas reconhece-se 
como pertencente a uma das metades exogâmicas e a um dos seus clãs 
partrilineares. Uma das mais vivas expressões desse pertencimento é a pintura 
corporal" (Farias, 1994:314). 

,,,..... 

- 
- "A etnologia do ritual de nominação masculina Xerente vem demonstrar a 

vitalidade dessa organização social, destacando como a distribuição de todos os 
indivíduos dessa sociedade passa por entre as metades exogâmicas e seus clãs 
patrilineares. São estes os referenciais segundo os quais estes Jê-Akwen 
organizam sua sociedade contemporânea" (Farias, 1994:323). 

- 
,,..._ 

r· 32 Além da etnologia produzida em relação aos Xerente. para maior compreensão, consultar: 
Lévi-Strauss, Claude •• .A!i estruturas elementares do parentesco". Petrópolis/Vozes; Silo 
Paulo/EDUSP, 1976. 
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"Os homens gostam que seus filhos morem com eles, ou próximos a eles. Sua 
ideologia é, pois, patrilocal. Contudo, seu papel de residência é uxorilocal, temos 
assim uma situação em que os Xerente estão na tensão entre patrilinearidade e 
falam em patrilocalidade mas praticam uxorilocalidade't". 

A par da ordenação dos Xerente, numa nação, com uma língua, uma 
organização em metades, por sua vez repartidas em clãs, Pereira de Queiroz ressalta a 
circularidade das relações. 

''Nunca reunidos sob um único chefe, não existindo cacique supremo, 
habitando aldeias que formam comunidades independentes umas das outras, nem 
acreditando os membros da tribo que descendem de um determinado ancestral 
mítico, mas admitindo que "o deus solar, Waptokawa, é o pai de todos os 
índios", sejam eles Xerente ou não, reconhecem-se todavia os Xerente como 
unidade tribal" (1953: 100). 

"O primeiro laço a uni-los é a mesma língua Mas o verdadeiro vínculo que 
congrega tantas aldeias diferentes disseminadas no território é a divisão da tribo 
em duas metades, cuja importância transcende o âmbito da comunidade local; o 
que interessa aos membros da metade de determinada aldeia é reconhecido de 
interesse para os membros da mesma metade em todas as outras aldeias" (Pereira 
de Queiroz, 1953: 100). 

''É assim a metade, e não a aldeia, o clã ou a familia, o responsável ou o 
prejudicado pelo que acontece a seus membros, pois é ela que exige a 
indenização" (Pereira de Queiroz, 1953:101). 

"As metades, hereditárias, patrilineares, patrilocais e exogâmieas, não são 
complementares nas atividades econômicas e no trabalho em geral, isto é, não há 
divisão do trabalho entre elas, desempenhando ambas indistintamente as mesmas 
tarefas, caça, pesca, plantio etc. Todos os postos na. aldeia. são duplos, havendo 
dois lideres, um de cada metade, para todas as cerimônias e sendo dois os chefes 
das associações masculinas e femininas" (Pereira de Queiroz, 1953:101). 

"Assim, antes de serem membros da família, do clã ou da aldeia, são 
membros de um.a metade (g.n.); a primeira definição social é através desta, pois, 
ao nascerem, pertencem. automaticamente a uma ou a outra por herança de linha 
paterna" (Pereira de Queiroz, 1953:101) . 

"A dualidade das metades pode dar lugar a atitudes de antagonismo entre 
elas, mas é amenizada pelo princípio do casamento exogâmico. O casamento 
obrigatório fora da metade é evidentemente um traço de união; a família age 
dentro da tribo não como unidade primordial de coesão (papel desempenhado 
pela metade e pelas associações), mas como unidade suplementar pela afeição 
que desenvolve entre seus membros, procurando compensar a rivalidade e a 
animosidade que por acaso tendam a desenvolver-se; cada indivíduo está preso, 

- - - - 

. - 

- 33 "Men like to have theír sons living in their own household or at least close by. Their ideology 
is therefore patrilocal. However, their rule of residence is uxorilocal, so we have a situation where the 
Sherente stress patriliny and talk of patrilocality but practice uxorilocality" (Maybury-Lewis. 
1979:232 - apud Farias, 1994:327). 
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pelo carinho, a parentes de metades diferentes; e Nimuendajú chama a atenção 
para a atmosfera de grande ternura que reina na família Xerente" (Pereira de 
Queiroz, 1953:101). 

Sua estrutura ordena as atividades econômicas. 
O ciclo anual de atividades, inclue, além das festas de nominação, da festa dos 

pajés, uma festa maior: "ao entrar o verão tem um mês de festa, e não se pode 
trabalhar". 

A par dos elementos tradicionais - como a corrida de tora de buriti, os Xerente 
incorporaram alguns aspectos da cultura nacional, que são ressemantizados, isto é, re 
significados. dentro do seu complexo cultural, cimentado por sua organização em 
metades. 

Praticam a festa da Tora de Buriti que dura de 1 O a 15 dias, de forma similar 
aos Xavante. 

"Essa festa existe para por nome das meninas e dos meninos. É parte da 
cerimônia de nominação. São os velhos que põem nome nos meninos, e para tanto 
vão no mato, cantando". Quem nomina cria um vínculo de parentesco, além do 
consanguíneo e afim. O nome determina o lugar social da pessoa. 

"Durante essa festa, carregamos uma tora cada dia, levada na corrida. 
Nessa festa não tem bebida e a comida consiste em coisa do mato: batata cozida ou 
assada no boralho onde também assam o beijú - garatubu, e a caça do mato é 
assada pela mulher". 

"Há também a festa dos pojé que é realizada uma vez por ano. Nessa 
oportunidade se reúnem todas as aldeias. Os pojés realizam trabalho de defesa e 
procuram descobrir um novo pojé e, nesse caso, fazem a fosta dele". 

Sua tradição está presente, também, na alimentação (dieta) que inclue diversas 
frutas como: manga, pequi, mangaba, buriti, buçá, A sua dieta é complementada 
pelo cultivo de roças onde plantam: mandioca, inhame, batata, banana, cana-de 
açúcar, cará, feíjão-andu, fava, milho (consumido verde, e o seco utilizado como ração 
para criação de animais), arroz, abóbora, mandioca (indústria do beiju - assado no 
borralho enrolado em folha de pacova - e farinha puba). 

Peixe e carne integram sua dieta, e são obtidos, com maior dificuldade hoje, 
embora incluam novas técnicas, além das tradicionais. Na pesca nos rios é comum a 
utilização da linhada com anzol. A flecha é muito útil para determinados tipos de 
apreensão de peixes; 

"os Xerente costumam, também, praticar a pesca com o tingui, tipo de cipó 
existente na região, que tem a propriedade de entorpecer os peixes dos pequenos 
riachos que cortam as matas da reserva. Devido à abundância de peixes abatidos, 
que essa prática permite, a pesca com o tingui é sempre planejada coletivamente. 
Todos da aldeia participam. A época apropriada. é por volta do mês de setembro. 
Perto da meia noite começam a bater o tingui no riacho previamente escolhido. 
Batem muito, numa distância aproximada de duas léguas. Depois, com a luz do 
dia vão flechando os peixes, matando com facão e, mesmo, apanhando com as 
mãos, já que os peixes ficam completamente dopados, devido à alta quantidade 
de tingui utilizada,' (Farias, 1990:70) 

- - - 

r>. 

- 

- 
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- 
Quanto à caça, os homens são unânimes: "hoje é difícil". A identidade 

masculina Xerente está intimamente associada ao ser "caçador". Caçam macaco, 
coati, cutia, tamanduá, anta, tatu pequeno (molita, bola), tatu-açu; enfim, "caça 
o que tiver e come" (excessãc há, como os felinos). Pássaros como siriema, ema, 
jacú, mutum, arara amarela, jaburu, marreco, pato, são alvo dos caçadores 
Xerente. 

- 

- 

"Os Xerente são principalmente caçadores, entregando-se a um tipo de caça 
coletiva exercida por intermédio das associações; a presa, no fim da jornada, é 
distribuída igualmente entre todos os membros. Outras atividades econômicas, a 
derrubada das matas para plantio, a capinação, a colheita, são igualmente tarefa 
das associações; somente o plantio incumbe à família. Os bosques de babaçu e 
buriti existentes estão rigorosamente divididos entre as associações" (Pereira de 
Queiroz, 1953:102) . 

•• O alimento conseguido pelo esforço conjunto - quer na caça ou na simples 
coleta - é repartido de maneira inteiramente igual entre os membros da 
associação, independentemente de "status" ou de hierarquia; não importa que uns 
indivíduos tenham tido mais sorte na caça do que outros, o gue importa é gue 
todos recebam parte igual de alimentos (g.n.)" (Pereira de Queiroz. 1953: l 02). 

"Não é dificil notar a importância da caça na vida dos Xerente; ela ou seus 
produtos figuram em todos os cerimoniais. A cerimônia digna de maior nota, o 
Grande Jejum, tem a caçada entre os seus ritos; as festas de dar nome aos 
meninos, que se sucedem pelo ano a fora, também contam a caçada entre as 
obrigações; e a solenidade final da festa Wakedi é uma grande caçada. ( ... ) Os 
tabus alimentares se referem sempre à carne, enquanto produtos da. lavoura. - 
milho ou mandioca - podem ser ingeridos mesmo durante o Grande Jejwn(Pereira 
de Queiroz, 1953:103). 

"Pequenos átomos independentes, poderiam, pois, as aldeias se fonn.ar ou se 
desagregar sem prejuízo nem da propriedade, nem da organização tribal, nem tão 
pouco da posição social de seus membros" (Pereira de Queiroz, 1953: 105) 

Farias ressalta que a sociedade Xerente só pode ser entendida no seu todo 
(conjunto organizado das aldeias) e não simplesmente como sua somatória, ou como 
se cada aldeia representasse a sociedade Xerente. Essa observação é importante e pode 
ser verificada na pesquisa de campo, em que os Xerente manifestam a. auto 
compreensão enquanto membros de uma sociedade que não pode ser atomizada. 
Indica, por outro lado, a gravidade da cisão em que se encontravam em conseqüência 
às interferências externas, manifesto de várias fonnas34. 

"De maneira diversa ao procedimento característico de pesquisadores de 
outras sociedades Jê, que concentraram a ênfase de suas observações e reflexão 
em basicamente uma ou poucas aldeias tomadas, até certo ponto, isoladamente, o 

- 
r-, 

- 
.- 

- 
- 

34 Se os caciques estivessem unidos, já estaria resolvido. 
Estamos numa grande confusllo 
Alguns ficam esperando o cumprimento das promessas, enquanto outros cuidam do serviço .... 

,,.... 
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estudo da sociedade Xerente exige que a atenção se volte para o conjunto de 
aldeias e para a dinâmcia das articulações entre elas" (Farias, 1990:04). 

"Para tanto foi importante verificar o quanto a distribuição dos indivíduos 
estava sujeita a determinantes estruturais da organização social Xerente" (Farias, 
1990:04). 

"Nos momentos rituais a associação de indivíduos e grupos a metades 
exogâmioas, clãs patrilineares e classes de idade é presente e significativa na 
reestruturação do conjunto das relações sociais e consequentemente, na 
revitalização da sociedade Xerente" (Farias, 1990:05). 

"Para a definição dos grupos políticos que atuam com acentuada. presença na 
vida social Xerente, a formação de facções pode se dar a partir da composição 
clânica e consequentemente da associação dos indivíduos de uma aldeia às 
respectivas metades exogâmicas, Estas instituições se configuram presentes em 
toda a sociedade Xerente e, ao nível local, são os eixos em que se assenta a 
organização social e a constituição interna de cada aldeia, hoje" (Farias, 
1990:05). 

/'""". 

- 
A história contemporânea Xerente: 

uma palavra 

r. 

Novas perspectivas surgiram para os Xerente com a constituição do Estado de 
Tocantins e a localização da sua capital - Palmas. 

"Como é sabido, a criação do Estado de Tocantins, conquistada 
principalmente a partir de uma grande pressão de grupos latifundiários, 
determinou para sua capital provisória o município de Miracema do Norte. Tal 
município é limítrofe ao município de Tocantínía, onde localizam-se as áreas 
indígenas Xerente. Tais áreas são a Reserva Indígena Xerente, demarcada. em 
19/09/1972 e a Área Indígena Funil, delimitada e ainda não demarcada" (Farias, 
1990:19-20). 
"Ao mesmo tempo em que a criação da nova capital provocou um surto 
expansionista para a região (g.n.)- o que intensifica o aparecimento de todo o 
tipo de aventureiros e especuladores, interessados no patrimônio lndíeena 
(g.n.)- colocou-os próximos às esferas de decisão no plano estadual. Até pela 
proximidade física com a sua capital, é impossível reconhecer o Estado de 
Tocantins sem a presença dos Xerente em seu território" (Farias, 1990:20). 

"Na década de 70 foi demarcada a área Xerente e delimitada a área Funil, no 
município de Tocantínia, atual Estado de Tocantins. Sem dúvida, esta 
demarcação introduziu mudanças na forma como os Xerente passaram a ser 
apresentados à sociedade nacional" (Farias, 1990:43). 

"Os Xerente, dotados de uma identídade (g.n.) específica que lhes confere 
unicidade no painel pluri-étnico da sociedade brasileira, estão hoje conscientes de 
que se ainda não conquistaram todo o seu espaço flsico e cultural, as condições 



- 
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para esta luta estão dadas e dela não devem fugir. Como exemplo concreto tem-se 
as lutas empreendidas neste século pelos Xerente em defesa de seu território 
tradicional, luta esta em que se posicionam como autênticos manifestantes de 
uma cultura própria" (Farias, 1990:43). 

"Na década de 70 foi demarcada a área Xerente e delimitada a área Funil, no 
município de Tocantínia, atual estado de Tocantins. Sem dúvida, esta demarcação 
introduziu mudanças na forma como os Xerente passaram a ser apresentados à 
sociedade nacional" (Farias, 1990:43). 

- "Nas vezes em que se tentou demarcar a área do FUNIL, os habitantes de 
Tocantírua protestaram, fechando totalmente o comércio da cidade e impedindo a 
circulação das balsas que ligam Tocantinia a Miracema do Norte com a estrada 
Belém-Brasília. Durante tais protestos foi impossível aos Xerente de qualquer 
aldeia sequer transitarem pela cidade (g.nl5'' (Farias, 1990:58,59). 

"Tais acontecimentos acabaram trazendo um certo isolamento para a aldeia 
Funil. Seus contatos com moradores de outras aldeias restringem-se mais ao 
convívio em Tocantínía, além de esporádicas visitas de grupos de parentes 
(Farias, 1990:58,59). 

,,-. 

,,.._ 

- 

r: 

Essas oscilações no relacionamento entre Tocantínia e os Xerente é de suma 
importância para eles, considerando que esta cidade é o principal centro comercial 
procurado por eles. Sua economia incorporou uma série de produtos industrializados: 
sal, roupas, munição, café .... Eles adquirem mediante dinheiro, que por sua vez é 
conquistado com a venda de artesanato e de produtos agrícolas transformados como, a 
farinha puba e a seca. Buriti e piaçaba são utilizados para artesanato, que é 
confeccionado tanto por homens como por mulheres, que em parte é vendido. "Quase 
estamos largando por causa do preço que não compensa". A relação no comércio, 
que representa o ponto de contato mais constante, é desvantajoso para os Xerente. 
Outra fonte de dinheiro é o trabalho como monitor de escola, de saúde, ou a 
aposentadoria. Realizam suas compras em Tocantínia e Miracema, e menos na cidade 
Rio Sono, onde os produtos são mais caros. 

O comércio não é o único vínculo com a sociedade envolvente. O esporte é 

- 
outro. 

- "Os Xerente possuem um time de futebol que é uma espécie de "seleção" das 
aldeias. Na prática do futebol pude observar também uma dinâmica de relações 
entre 'grupos' de aldeias. Para jogos internos, entre as aldeias, cada uma tem seu 
time de futebol. Não existe uma única aldeia onde esta prática esportiva não seja 
realizada quase que diariamente, sempre ao fim da tarde" (Farias, 1990:71). 

"Quando os jogos são realizados em Tocantínia, ou em Miracema, existe a 
formação de uma outra seleção, onde, idealmente os melhores de todas as aldeias 
serão recrutados. Na verdade, o que acaba acontecendo é o recrutamento daqueles 
que, de qualquer aldeia, dispõe-se a estar na cidade no dia e hora marcados para. 
o jogo. Estes jogos são encarados com seriedade. Existe um técnico, uniforme, 

- 
,,....._ 35 Ver resposta ao quesito 6) e 7) . 
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massagista e os jogadores desfrutam de um certo prestígio junto a sua torcida 
(Farias, 1990:72). - 

r 

Quanto às doações e promessas de somas signfícativas de dinheiro, 
representam uma ameaça, como reflete Gomes. 

"O que é mais fácil no desejo por dinheiro e mercadorias é que é facilmente 
atendido. Isso certamente intensifica o processo de emulação das sociedades 
indígenas em relação aos elementos mais caracteristicamente predominantes na 
sociedade moderna, como o consumismo e a ansiedade por riquezas. Dessa forma 
a sua íntegridade se vê ameaçada por armas mais sutis e perigosas, e, 
contraditoriamente, mais generosas em aparência (1988:226). 

Como negociar se, 
"( ... ) para as sociedades indígenas a terra é muito mais do que simples meio 

de subsistência (g.n.). Ela representa o suporte da vida social e está diretamente 
ligada ao sistema de crenças e conhecimento. Não é apenas um recurso natural 
mas é tão importante quanto este um recurso sociocultural" (Ramos, A.R. 
"Sociedade Indígenas". Ed. Ática, 1986:13 Apud Gonçalves, 1994:82). 

r· 

Para finalizar, olhando para o futuro, supostamente almejado por todos, 
também pelos Xerente: 

"Se me permito fazer uma profissão de fé., é a de que a sobrevivência 
dos índios brasileiros é uma questão perfeitamente possível de ser 
realizada, tanto política como culturalmente, tanto para o Brasil como para 
a humanidade. Essa tarefa pertence ao mundo e é função de um tempo, de 
uma geração. Ao projetarmos o nosso futuro teremos que fazê-lo com os 
índios ao nosso lado, não como órfãos, nem como crianças, nem como 
ingênuos exploráveis, mas como parceiros de um destino comum. Dados 
todos os perigos que ameaçam a humanidade, não será surpreendente se a 
nossa sobrevivência estiver ligada à sobrevivência dos índios (g.11.)" 
(Gomes, 1988:228). 

,-, 
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ANEX002 

Discurso do governador aos Xerente no dia do indio/9S1• 

Ud/0(1)2: O governo não vai agir fora da lei. Como representante da FUNAI tem como 
pressuposto que os direitos dos lndios sejam assegurados em qualquer circunstância; e o 
órgão foi constituldo para isso. O órgão será contra o que for nefasto ao fndio e apoiará o 
que for benéfico para o Jndio, nem será de outra forma, pois foi criada para isso, no seu 
papel lnstltuelonal. Nlngu,m melhor do que os f ndios que sabem o que é bom e o que é 
ruim para etes. Eles tem a Inteligência para saber seu próprio caminho. 

O go~erno do Estado também tem responsabilidade sobre o bem estar e a 
melhoria das condlçOes de vida de toda a população de seu Estado, tnclulndo a 
população indigena. 

A Procuradoria Geral da RepClbllca - é o que, Juridicamente, é responsável pelos 
lndios. 

O CIMI, é uma entidade ligada à Igreja - CNBB, que se destacou na sua luta em 
prol da comunidade indigena. 

Então, estamos presentes todas as pessoas que representam essas organizações 
- todo mundo interessado no bem estar do indio, e estando presente o índio, que é o que 
sabe o que é importante para ele. Ele sabe do seu passado e tem uma expectativa de seu 
futuro. Reunindo todas essas organizações e, Juntamente, o lndlo, será passivei encontrar 
uma solução. E a FUNAI apoiará o índia, e acredito que os dernaist tem a mesma 
disposição. Por enquanto não é passivei. 

Governador: Ninguém vai dizer o que posso fazer e o que não posso fazer. Sei de 
minhas obrigações constitucionais, e sei de meus direitos constitucionais também. Bom, 
eu tenho pressa. 

Inclusive, hé divergência de proletc para Vocês. Como Valdemar. falou. a FUNAI é 
tutora dos lndios. Acredito que, se consíderasse. o presidente ria FUNAI estaria aqui. 
como o presídente da Procuradoria da República. Eu coloquei avião â disposição. Tenho 
avião e mando buscar onde for. Eu tenho pressa porque estou vendo meu povo sofrer, 
estou vendo criança morrer, estou vendo criança cheio de coruba, de coceira, estou 
vendo criança com barriga cheia de verme, estou vendo as mães sofrerem, estou vendo 
os lndlo sofrendo, Isolados. Eu tenho pressa. Eu quero 1Jrar o lndio do sofrimento. 

Agora, eu estou esperando que a FUNAI se decida. O projeto agrícola, senhor 
Valdemar, para dar assistência que vocês merecem, tem que ter a palavra da FUNAI. Tem 
que ter a palavra da FUNAI. O governo do Estado acha que não pode esperar mais. Acha 
que esté passando o tempo. A FUNAI quer fazer uma reunião. Jé era para fazer uma hoje 
aqui. Inclusive o Dr. Edson era para vir, era para vir um representante dele também não 
veio, não veio o presidente. Depois o próprio Oet. Regional também não veio, mandou o 
substituto dele. E os funcionários estão aqui, e depois são tratados como { ... )3 ,depois. 
Como o Valdemar disse, nós precisa saber de quem é a culpa. 

Transcrição literal da fita. contendo gmvação do discurso do Sr. Governador do Esta.do de Tocautins, 
proferido aos Xe:rente, no aldeia do Zé Brito, Área Indígena Xermtc no dia 19.04.95. As pertes incompreensíveis 
da gravação constam como( ... } no texto. 
Realizei esta transcrição no íntuito de apresentar mais wn dado que pode auxiliar na compreensão deste 
processo. 
2 Lldio tum funcionário da Adminima.çilo Regional de O\m1pi - FUNAI. e esteve presente na reunião 
J ( ••• ) corresponde a parte inaudível ou incompreensivel. 



O Estado quer trabalhar e pode trabalhar a favor de vocês. Que a FUNAI decida 
essa questão. Que a FUNAI se coloque como instrumento de defesa do lndio e a FUNAI 
pega a participação, a boa vontade desse governo que é governo do lndio também. Esse 
governo é um governo do lndio também. Não é contra o lndio. Ê totalmente a favor. 
Agora, não quero briga com ninguém. 

Eu jé disse isso ( ... ) E se quiser trabalhar junto comigo, eu estou às ordens. Se 
não quiser, eu não vou brigar. Eu fico lá no meu canto. 

No dia que o f ndio for lá me visitar, me buscar, eu recebo ele com abraço, como 
amigo, como sempre fiz. O que eu puder der ele eu dou, como puder. Eu ajudo do jeito 
que puder. Agora, para fazer os projetos aqui, Para fazer os projetos inclusive 
assistenciais para a casa da FUNAI - não é obrigação minha não. Porque existe uma 
atribuição especifica: questão social, questão educacional. De tudo a FUNAI está 
envoMda nisso. Então o governo pode colaborar sob a orientação da FUNAI, com 
concordância dela. 

É o seguinte. É para não dizerem amanhã, que o governo não está fazendo 
porque não quer. O Torlbio (?) Diga para seus superiores, que estou esperando para 
reunião. Se quiserem me encontrar de madrugada, encontra, de noite encontra, na hora 
do almoço encontra. Deixo de almoçar, de comer, de tomar café. Larguei o palácio hoje 
para estar aqui com vocês. Tem gente que vem de toda parte tratar de multa coisa 
Importante de Tocantins. Vocês são muito importantes, por isso eu vim. 

Eu acho que está passando o tempo. O presidente da FUNAI não veio, o 
Delegado não velo, tem um funcionário dele que é uma pessoa ótima, mesmo as outras 
pessoas daqui são pessoas queridas da comunidade, até parente da comunidade são, 
todos somos brasileiros, todos estão lnteressadfsstmos, o CIMI está aqui, ( ... ) Acredito que 
está faltando apenas uma coisa: É a FUNAI como coordenadora de todo processo, que é 
o comandante do processo, inclusive eu estou aqui para ajudar o índio. 

A FUNAI, quer sim ou não, o Procurador da República, quer sim, quer não, o juiz - 
quem fez a trama, fez a esteira, que desentrame, quem fez transa que desentrance. Se a 
estrada e a ponte são do interesse da comunidade do lndio, da comunidade indf gena, se 
não for, ( •.. ) eu não estou a par( ... ) A minha ação não tem nada a querer com ponte. 
Quem me obriga, pela minha consciência, a trabalhar para vocês, é a situação de miséria 
em que vocês estão, é do abandono em que vocês estão. A riqueza das manifestações 
culturais de vocês hoje estão sendo atrapalhadas pela lambreta, pelo calção, por que não 
tem quem faça um projeto cultural para vocês( ... ) Atrapalham as coisas para vocês 
fazerem essas manifestações nas tradições de vocês, inclusive no vestuãrio. 

Vocês estão fazendo essas competições ai, que pouca gente no mundo aguenta 
carregar uma tora dessa, num terreno diflcil, numa situação diflcil, como vocês estão 
fazendo aqui. Fazendo essas danças em cima de pedregulho - quando poderia haver - 
como existe em muitas aldeias que eu conheço fora do pais - é uma maravilha ver os 
lndios do Canadá, dos Estados Unidos, até os lndios franceses (sic), fazerem as 
manifestações culturais. Todos eles tem condições de vida. Todos eles tem suas 
economias. O indio lá não pode respirar. Eu não quero ver meu lndio por muito tempo 
mais e não respirar(?). Eu quero ver ele com condições de vida. Eu quero ver ele com 
meios de cuidar de sua famllia. É o que os demais lutam, o CIMI luta, e todas as pessoas 
de boa lndole lutam. 

Eu estou às ordens! Eu não tenho nenhuma restrição (quanto) à hora de reunir. 
Está passando o tempo, doutor, e está ficando muito tarde. E vocês não estão 

recebendo as coisas aqui, e não vão receber enquanto não houver o desencantamento 
da FUNAI, que a FUNAI diz que está de acordo com o projeto. Porque ela é tutora. Eu só 
posso fazer projeto na érea indlgena com a concordância da FUNAI. 

Esse que é o problema. Pa aqui, ali, acolá eu recebo uma carta malcriada, ou 
recebo observação de um ou outro, dizendo que não concorda. 

- - 
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No governo passado eu fui atrapalhado já por uma coisa dessas ai. Eu não quero, 
me entendam, vocês que são da imprensa, que esse assunto não saia daqui. Porque esté 
sendo co!'"entado entre os meus amigos, Xerente, a FUNAI, o CIMI, numa linguagem 
franca e sincera. Eu não estou buscando apoio, não; eu não estou buscando ficar em boa 
J?Osjção; eu estou buscando resolver um problema. Ou nós vamos resolver esse problema 
logo ou vocês vão morrer todos de fome, de doença, por farta de curar, sem condições de 
ensinar a ler essa meninada toda que está alem condições de{ ... ) 

Como me agrada ver que estão se expressando bem na sua llngua e na língua 
portuguesa também, com condições de cuHura, de cumprir sua missão de homem 
Xerente. Bravo { ... ) eu gostaria que todos fossem assim. 

Eu não quero nada de vocês. Nada!. Eu só quero de vocês amizade, o respeito, 
só isso que eu quero. Quero viver integrado com vocês. Um dia que eu chegar numa 
aldeia Xerente, ou Krahõ, ou Karajá, ou Javaés - qualquer uma delas - que eu seja 
entendido como uma pessoa amiga que Integra essa comunidade maior que é nossa 
comunidade tocantinense. Nada mais eu quero. 

Agora, eu não estou de acordo com tanta demora, não é ( ... ) Deixa a ponte de 
lado, deixa a estrada de lado. Eu não estou atrás de ponte nem de estrada. Eu estou atrás 
de um projeto maior para vocês. OU se faz esse projeto ou vocês vão continuar 
abandonados. Saiba o Sr. Lldio, leve ao Dr. Edson, leve ao presidente ~ que não estiveram 
presentes apesar de serem ( ... ) 

Lldio: ( ... ) que houveram razões que não sei quais são .. 
(Interrompe Lldio): O Udlo, tudo bem. A verdade é que faltava o seguinte: o 

presidente não esteve por força maior, do Dr. Edson não veio porque teve um problema 
de força maior. Para não haver problema de força maior, eu mando avião buscar. Não há 
problema nenhum. Agora eu acho que eles estão dizendo é certo. Deve ter havido mesmo 
problema de força maior. O que eu quero dizer é que se houve um problema de força 
maior, que existe, dado o interesse, a força maior da comunidade Xerente, da comunidade 
indlgena em geral, que fosse o presidente, ou um delegado regional e os funcionários, e 
nós todos, o nosso governo, o CIMI, e todos, a se unir pelos ideais cristão de resolver o 
problema de vocês. 

Isso não pode demorar mais. Não há condições de demorar mais. As chuvas 
estão terminando. Este ponte, né ( ... ) Não é só a ponte de lá, tem as estradas de vocês. 
Quando é que o lndio vai ( ..• ) que a FUNAJ está de acordo? Como é que eu faço - mando 
um trator para vocês, ou projeto de pecuária de vocês, sem a FUNAI estar de acordo ou o 
problema da piscicultura. Vai ser dito, ( ... ) não é Dr. Lldio ~ ingerência mínhal. Eu não 
quero ingerência. Eu não estou aqui para disputar espaço com a FUNAI, com Pedro, com 
Paulo( ... ) Estou a favor de vocês. Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu estou lá 
na minha casa, que é a casa de vocês, todo o dia que vocês quiserem me visitar, tomar 
um café, ou conversar qualquer coisa, eu estou lá. 

Eu não volto mais aqui, enquanto não houver uma decisão. o que não goste, tfo 
conversa fü:idn. Como ó: pode, pode·/ não pode, não pode! ,), ó, / não é, não s' r--:5o t-:·::-: 
que ser assim!'? Porque que vou peruer tempo? E vou fazer vocês perderem tempo? Eu 
até posso perder tempo. Eu estou comendo, estou bebendo, cuido de meus filhos, de 
meus netos. A situação de vocês é que esté dura. E é justamente pensando em vocês 
que nós não podemos perder mais tempo. Se for hoje, eu ainda volto aqui. Se for 
amanhã, eu volto aqui. Se for, o dia que for. Só isso, Dr. Lldio; explica lá as razões: os 
lndios tem problema eu acho que os Xerente estão plenamente conscientes que o Dr. 
Edson teve razão para não vir, que o presidente da FUNAI teve razão para não vir, que o 
Procurador da República{ ... ) não veio porque não pode. Aqui está o CIMI? Aqui está .. 
Aqui está o governo. Então eles não puderam vir, não escutaram. Mas mais não ficar mais 
tempo. Tem que vir logo. As chuvas estão parando. Vocês precisam da ponte, vocês aqui 
dentro, vocês precisam das estradas, vocês precisam do trator para roça, vocês precisam 

3 



de programa de pecuana, de projeto de vocês e vocês precisam de projeto das 
manifestações culturais de vocês, vocês precisam da saúde, precisam da educação. 

Eu repito: estou às ordens. 
Amigos, eu não tenho que esperar mais nada. Eu estou pronto para trabalhar. Se 

os outros todos estiverem pronto, eu vou ficar muito alegre. Não tenho nada contra 
n·inguém. Só tenho a favor( ... ) especialmente a FUNAI. Vamos desembrulhar essa história. 
Vamos trabalhar, que os lndios estão sofrendo muito. Obrigado a vocês. 

Tenho muito prazer de trabalhar Junto com vocês. Agora, não quero briga com 
ninguém. O CIMI tem uma orientação? Tem! Pois que dê a orientação passivei. Sigo, sou 
católico. Eu quero seguir a orientação da nossa Igreja. Essa parte é importante, é muito 
importante. A FUNAI, que é um órgão de defesa do fndio { ... ) eu gostaria que desse 
autonomia, e .que seguisse s6 aquilo que fosse do interesse do lndlo. Trazer os Interesses 
do governo, cont, o governo, o governo se interessou sempre por coisa contrária ao lndio. 
O governo do Estado aqui não. É totalmente a favor! Mas porque, vocês já sabem, que 
nós temos uma amizade muito antiga. Tem algum lugar que o governo é contra; é contra 
o lndio! Então eu acho que a FUNAI devia ser um órgão independente; uma Fundação 
com autonomia, para defender o tndio, custe o que custar: arrecadar recursos e trazer 
para o índio. Porque não adianta gastar dinheiro { ... ) os salões atapetados, no Distrito 
Federal é quase todo assim. O dinheiro da educação( ... ) fica lá com eles; o dinheiro dos 
índios fica lá com eles. Não é culpa dos funcionários não, ( ... ) A culpa é certamente da 
falta de uma melhor orientação. A atMdade com os indios, isto é, o objeto a cumprir, o 
dinheiro nunca deu: O dinheiro não chega para o fndio; o dinheiro não chega pare a 
escola; o dinheiro não chega para a saúde; o dinheiro fica lá nos salões atapetados, com 
ar condicionado, fazendo viagens internacionais, essas coisas todas. 

Então, o que eu gostaria( ... ) os lndios onde eles moram. É, essa manifestação de 
vocês agora. Se ela tivesse um lugar bem apropriado, feito de acordo com as 
características que vocês querem, dentro das tradições de vocês. não seria melhort? 

Agora, o que é que nós todos( ... }, lndlos, deputados, Justiça Federal, FUNAI, CIMI 
e tudo mais, para ajudar o lndio mesmo ( ... ) Se quiser ajudar o lndio então vamos ( ... ) Se 
não quiser, vamos embora. Se não quiser que faça escola para vocês, eu não faço; eu 
faço lá para o outro lado do rio. Eu vou fazer para lá. Se a ponte naquele lugar não está 
bom, eu desço mais o rio, subo mais o rio, faço em outro lugar. A estrada eu passo noutro 
lugar, tiro fora da Área do índio. Bom, mas o 1ndio não( ... } e na hora{ ... } 

Agora, se vai passar a estrada dentro da terra do lndlo, sem o fndio querer, já é 
um abuso. Então, passar em cima da cova (=cemitério?) do lndio, dos pais do lncão, dos 
avós do lndlo, isso é .. tem que desviar. Pois se fosse passar em cima da cova de meu pai, 
eu brigo com o sujeito, eu não deixo também. Então tem que respeitar os pais, os avós 
dos lndios também. Fazer de acordo como eles querem. Agora, em Tocantins esté 
fazendo, mundo de projeto, a nlvel nacional( ... ) Porque aqui, não existe malquerença. O 
que existia, acabou. Hoje nós vivemos em paz com as diversas comunidades. Dâ para a 
gente se integrar( ... ) peço desculpa( ... ) orientação do CIMI, peço à FUNAI desculpas{ ... ) 
O governo do Estado com seus órgãos está à disposição. Vamos trazer aqui, conversar 
com os lndios, se está bom assim, e vamos trabalhar. É isso o que queria dizer a vocês 
como manifestação das mais sinceras, da maior profundidade, por parte do governo do 
Estado, parabenizando a cada um de vocês pelo dia nacional do lndio, 19 de abril, cujas 
comemorações que estamos terminando hoje nesta semana e, dizendo a vocês, que não 
deixem a esperança morrer, sustentem a esperança que vocês alimentam , que o coração 
de vocês continue ( ... ) que a vida de vocês se voltem para Deus Todo-Poderoso, para um 
( ... ) os principias religiosos de vocês, para os maiores de vocês, os espfritos de luzes 
incentivem vocês para uma sttuação melhor, para melhorar para vocês, para as mulheres 
de vocês, para os filhos de vocês .. imensa .. para vocês não sofrerem tanto. O governo 
do Estado não quer ou_tra coisa. Quer apenas que a comunldade indlgena de Tocantins, 
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seja os Xerente, seja os Krahôs, seja os Apinaiés. seja os Xambioás, seja os Javaés, seja 
os Karajás. Que todos viVam em paz, que todos aproveitem os recursos da terra, do clima 
que nós temos, e também as outras potencialidades que Tocantins tem, de( ... ) terras de, 
de, de nação. de Estado da Federação, pois é o Estado situado no coração do Brasil, se 
integrando com as diversas regiões brasileiras, seja o nordeste, seja o norte, seja o centro 
oeste, nós temos todas as condições para aproveitar o potencial da terra muito mais 
vantajosamente do que outros Estados tem. Pois a nossa situação geográfica é 
privilegiada. O nosso povo é um povo muito bom. Vamos fazer um modelo, um modelo 
para desenvolver cultural e economicamente as comunidades indígenas e vamos 
apresentar ao Brasil um projeto que tenha o apoio de toda a população, de todos os 
prefeitos e de todas os vice-prefeitos, vereadores, lideres pollticos, deputados estaduais, 
vice-governador, os deputados federais e dos senadores. 

( ... } que não tem nenhuma razão de ser essa história de o fndio estar brigando 
com as outras comunidades, e as outras· comunidades estarem brigando com a 
comunidade indlgena e os pollticos estarem jogando o lndio contra os chamados 
civilizados. Quando eles se chamaram cMfizados por questões de ambição, de terra ou de 
seja o que for estar tentando acabar, dizimar essa gente tão preciosa para o Brasil, que 
representa nossa mais profunda raíz, as nossas comunidades indlgenas. 

Muito obrigado a vocês, por me receberem tão graciosamente. Sempre que 
precisarem de mim, disponham. 

Muito obrigado. 

[Seguem agradecimentos aos políticos presentes, por parte de outra pessoa, e discursos em 
Xerente.] 


