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Política futura
do povo Kawaiwete
Entrevistas-pesquisa no Xingu,
Kururuzinho (PA) e Tatuí no
município de Juara (MT)

D

urante viagens e articulações políticas entre maio e junho de 2013,
fiz algumas entrevistas importantes. Aqui compartilho resumos de
conversas com diferentes pessoas em diferentes lugares, mostrando alguns
resultados da iniciativa de pesquisa via entrevistas, que vai prosseguir:
1.
2.
3.
4.
5.

Entrevista com três irmãos da aldeia Tupara: Aigure, Ataki e Ragau
Entrevista com o senhor Simão, líder Kaiabi
Entrevista com representante das mulheres Munduruku
da Associaçao Pussuru, na aldeia Teles Pires
Entrevista com o presidente da Câmara dos Vereadores
Entrevista com o Deputado Padre Ton do PT/RO

1. VISITA AOS TRÊS IRMÃOS AIGURE,
ATAKI E RAGAU
Os três irmãos (Ataki, Aigure e Ragau) foram construir sua aldeia na parte
do território em que havia necessidade de serviços de fiscalização dos limites
da terra indígena Xingu. Assim eu começo a entrevista realizada com eles nos
dia 7 a 8 de agosto de 2012 na aldeia Tupará, localizada no sul da terra indígena
do Xingu.
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Aigure, agente indígena de saúde, deu sua entrevista sobre organização das
lideranças passadas. Dizia que, no passado, a organização foi muito unida e forte
na política; e que para continuar um futuro melhor, precisa de entendimento
maior entre as etnias que existem no Xingu.

Makupa Quando eu comecei a acompanhar política do Xingu junto com as lideranças mais velhas, e a assistir algumas imagens da luta dos mesmos na época
– ainda na reivindicação da criação e demarcação do Parque Nacional do Xingu
–, naquele tempo aconteceu grande encontro que ainda serve de exemplo, onde
muitas lideranças apresentaram suas preocupações pela política futura. Foi quando
convidaram o cacique Raoni, líder kayapo, para o posto Leonardo Vilas Boas. Ali
teve evento muito forte, e a união foi muito interessante.
Aigure Então Makupa, lá foi preciso apresentar para os gestores não indígenas a
importância da criação do Território Indígena do Xingu. Sem terra demarcada não
teria garantia nenhuma para futuro dos povos indígenas.
Quando avaliamos, vemos que foram unidos e que a luta foi forte, que juntavam
pensamento para fazer encaminhamento único. Hoje nossa política está dividida,
então, quando você me pergunta como eu comparo política dos mais velhos, eu
diria: hoje nós entendemos da lei de não indígena, com que nós podemos unir nossa
força e fortalecer organização. Mas divisão pode trazer mais fragmentação de nossa
mobilização e conflito entre nós. Para evitar que isso venha a acontecer e atrapalhar
o nosso trabalho, precisamos de uma política construtiva para diminuir conflito e os
desentendimentos entre os povos.
Hoje cada comunidade está fazendo seus próprios projetos sem consultar seus
companheiros e parceiros, divisão que não resolve problema de nenhuma comunidade. A criação de conselheiro da saúde é um exemplo, quando não respeita muitas
coisas e decisões que são tomadas pela comunidade; quando levam para reunião
distrital, desconstroem a ideia local, que é desmanchada. Os mais velhos gostariam
que fossem mantidas suas decisões. Cacique Ragau tem a mesma visão que seus
irmãos, dizendo que isso pode trazer confusão para o nosso trabalho.
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2. ENTREVISTA COM O SENHOR SIMÃO, LÍDER KAIABI
Os Kawaiwete estão preparados para ocupar seus territórios ancestrais,
como Kururuzinho no Pará, e Tatuí na TI Batelão. Em 25 de novembro de 2013
foi feita essa entrevista sobre política futura do povo Kawaiwete do Xingu,
Kururuzinho-PA e Tatuí no Município de Juara – MT.
Senhor Simão Os jovens Kawaiwete precisam conhecer e valorizar nossas Terras
ancestrais. Os Kawaiwete foram transferidos para o Xingu sem muita clareza e
explicação da mudança. Agora entendemos que nós estamos fora da nossa região
primitiva Kawaiwete.
Sra. Catarina Kaiabi Quando o meu finado esposo me contava da chegada dos
não indígenas para ocupar nossas Terras ancestrais, isso foi tudo como um sonho,
eu achava que não era verdade. Mas hoje estou vendo movimento de não indígenas
loteando nossas Terras. Os Kawaiwete abandonaram suas Terras ancestrais sem
saber direito o motivo da desocupação. Quem nos tirou foram os não indígenas,
por essa razão nós temos direito de retomar, de ocupar nossas próprias terras.
Makupa (fazendo seu esclarecimento para a senhora Catarina Kaiabi) O
motivo da desocupação foi que uns brancos, como madeireiros, gateiros, garimpeiros e principalmente os evangélicos, iam matar nossa cultura aos poucos, não
deixando consumir alimentos tradicionais, não deixando pronunciar nossos idiomas
próprios. Esses trabalhadores iriam nos escravizar, estuprar nossas famílias, assim
mandando doenças sexualmente transmitidas, ou nos matar com arma de fogo.
Então, desocupar nossas terras ancestrais foi um meio de salvar a nós indígenas.
Mesmo que não tenham feito da maneira Kaiabi, ou da maneira que os Kawaiwete
gostariam que tivessem feito, que seria demarcar uma terra no Teles Pires, ao invés
de trazer para o Xingu.
Lourdes Kaiabi Aqui estamos. Jovens como vocês vieram para conversar conosco aqui, e o objetivo da visita de vocês é fortalecer a luta para reconquistar nosso
Território Batelão, onde eu nasci e onde estão nossos cemitérios, vários recursos
naturais, frutas nativas, abelhas nativas, caças, peixes, aves silvestres importantes
para nossa cultura e matéria prima para confeccionar artesanato.
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Também é o centro da história Kawaiwete, onde realizou-se grandes festas
várias vezes, inclusive fizeram grande festa no primeiro encontro com Padre João.
Com muitos enfeites, cocares grandes com rabo de arara vermelha, papagaio,
gavião real e muitas flechas. Isso é de grande importância para realização da festa.
Ainda existem fortes sinais das aldeias antigas e restos de cerâmica, então
vocês precisam lutar para conseguir nossa Terra para o nosso futuro. Também
precisam entender que não existe outra terra para vocês viverem. Outras Terras
não oferecem diversidade de materiais de que nossa cultura depende. Sendo
assim, não aceitamos construção da barragem próximo a nossa Terra e aldeia,
que pode trazer grande interferência a nossa sobrevivência; para isso precisamos
unir nossa força.
Makupa Kaiabi Nossa visita é muito importante para conhecer parentes com quem,
há muito tempo, os jovens não fazem contato. Também para entender melhor as
histórias do Batelão. Só assim podemos nos organizar melhor para cobrar do Governo
Federal, para que possamos pressionar essa demarcação.

3. MULHERES MUNDURUKU DA ASSOCIAÇAO PUSSURU,
NA ALDEIA TELES PIRES
Entrevista feita em 21/12/2012.
Representante Munduruku Eu sou representante das mulheres Munduruku, da
Associação Pussuru, da aldeia Teles-Pires. Aqui estamos falando outra vez sobre o
projeto do Governo Federal, especialmente de barragem. Estamos cansados de
saber e de falar que não queremos barragem próximo das nossas Terras. Mas, como
não indígenas não nos obedecem, precisamos nos unir para brigar contra grande
projeto do Governo.
Makupa Kaiabi Nossa luta vai ser sempre assim, só não podemos baixar a nossa
cabeça, precisamos buscar novas alianças com outras etnias e autoridades não
indígenas que apoiem causas indígenas.
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4. ENTREVISTA SOBRE LEI MUNICIPAL COM
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES
Em 15.01.2012 entrevistei o presidente da Câmara sobre importância da
criação das Leis, para que elas servem, e até onde elas valem.
Presidente da Câmara Então Makupa, as Leis são criadas para resolver problemas
do Município e para criar novos projetos. Quando se cria nova lei, é obrigatório que
ela seja colocada em vigor. Ela serve para os vereadores trabalharem dentro da Lei,
respeitando as normas de regimento orgânico do Município. Ela serve como guia.
Estamos passando por transição, somos principiantes no trabalho, têm muitas
pessoas novas e com bastante vontade de trabalhar, mas com muito problema.
Quem não conhece, acha que é fácil, mas quem trabalha dentro do Município e
está dentro do trabalho, conhece o tamanho do problema; quem está de fora não
tem a mínima ideia.

5. VISITA AO GABINETE DEPUTADO PADRE TON DO PT/RO,
NO DIA 19.04.2013
Eu, Makupa Kaiabi, e o Cacique Uarete Kaiabi da aldeia Maracá, fomos
recebidos pelo assessor do Padre Ton, Luiz Rodrigues de Oliveira. Terminando
a recepção da visita, comecei a entrevista perguntando do andamento do
processo do estatuto das Sociedades Indígenas. Padre Ton explicou que o
material foi encaminhado para o Congresso Nacional em 1990, onde está
parado até agora, sem nenhuma previsão de votação. Segundo ele, o motivo
é que ali só tem texto que fala bem dos Indígenas, não trata de nenhum
interesse a favor dos não indígenas.
Só terá possibilidade de ser votado se inserir alguns textos importantes
no Substitutivo, favorável à exploração de qualquer recurso mineral em
terras de Sociedades indígenas. O texto do Substitutivo garante exploração de minério, arrendamento de Terras para produtores rurais e outros
materiais comerciais.
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Explicou também o PL n 3571/ 08 de autoria do poder executivo, que dispõe
sobre a criação do conselho Nacional de Política indigenista CNPI, aguardando
designação de relator na Comissão de finanças e tributação CFT.
Falou da PEC 215/10, que inclui, dentre as competências do legislativo, do
Congresso, a aprovação da demarcação das terras tradicionalmente ocupadas
pelas sociedades indígenas, e a ratificação das demarcações já homologadas
por lei. Estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão
regulamentados por essa lei, apesar da PEC 257/2004.

I Encontro Nascentes do Xingu, 2004, Canarana (MT).
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