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INTRODU~AO 

Meu sonho é arranjar um jeito de ser financiado para filmar o Brasil. 
Tudo que eu tivesse vontade de filmar, sem censura. Urna espécie de 
Amaral Neto ao contrário. Achoque por aí teria alguma contribuicao a 
dar para conhecermos melhor "que país é este,,? 

Nesse rumo, já ·fiz tres documentários curtos: "Belém-Brasília,,, 
"Zabumba" e "Choque Cultural,,, e um semi-documentário longo: 
"Morte e Vida Severina,,. 

Junto com Leon Hirszmann, no apartamento da atriz Rejane Medei-
. ros, em Roma, elaboramos um ante-projeto: recontar os 480 anos de 
História do Brasil, do ponió de vista inverso aoque estamos acostuma
dos a aprender, isto é, do ponto de vista dos dominados e nao dos domi
nantes, abrangendo aspectos sociais, económicos, políticos, antro
pológicos, culturais e étnicos. Dividido e.m seis grapdes capítulos dos 
quais o primeiro se chama "Da Terrados Indios aos Indios sem Terra,,. 
O conjunto é composto de 26 filmes dé 30 minutos para veiculac;ao bási
ca em televisao. Como se v~, nosso otimismo com relac;ao a televisao 
brasileira é, no mínimo, invejável. 

Em 1977, a EMBRAFILME conseguiu urna verba da Caixa Económi
ca para urna tentativa-de substituic;ao das séries enlatadas. 

Essa verba foi conseguida mediante a apresentac;ao dos números da 
goleada que a cultura brasileira leva em seu maior meio de comunicacao 
de massas: importados 10.000 x 24 brasileiros. lsto é, no ano passado 
foram exibidos na televisao mais de 10.000 títulos de películas filmadas 
de procedencia estrangeira e apenas 24 nacionais no mesmo período. É 
impressi·onante. lsto funciona na cabec;a das pessoas, sobretudo das 
crianc;as bra$ileiras da mesma maneira que os anti-desf olhantes ou o 
"napalm •'. E um bombardeio cultural que precisa ser impedido ou pelo 
menos atenuado sob pena de termos pelo menos mais tres ou quatro ge
rac;óes de pessoas formadas nao por país ou professores mais sim pelos 
estúdios da "Han na Barberá" ou da "Warner Comunications". 

Nós apresentamos o nosso projeto a EMBRAFILME e eles financia
ram a confeccao do piloto. Portanto, esse filme terno objetivo principal 
de ser o piloto para úma série de TV ou, mais precisamente, este tipo 
de filme é o produto que eu gostaria de ver a televisio brasileira veicular. 
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Minha experiencia com os índios 
Noel Nutels, por volta-de 1962,foi quen1 primeiro me apontou a flecha 

na cabei;a ao me mostrar sua famosa série de filmes em 16mni.. Na casa 
de Noel, em Laranjeiras, urna platéia bastante heterogenea, incluindo al
gumas dondocas de cabelo "á la R~naud". A cena altura urna delas per
guntou com muito charme: - "E verdade que indio come gente, Dr. 
Noel?" E Noel retrucou de pronto: - "Come sin1, minha senhora, mui-
to. E eu também como". . 

As imagens dos indios Pacaas-Novos,que nao conseguem andar por 
total desnutrii;ao aos 12 anos de idade - Jamais saíram de minha retina e 
hoje, estas mesmas imagens, grai;as á gentileza de Elisa Nutels, fazem 
parte deste filme. 

Meu segundo contato comos indios se deu através de urna experiencia 
traumática durante as filmagens de "Choque Cultl;!ral", quando entrei, 
por acaso, dentro de urna reserva dos índios Fulni-0, em Pernambuco, e 
comecei a fotografar tuct'o' que via. Urnas tres indias adolescentes se 
aproximaram para nos vender urna tómbola para o concurso de "miss" 
da aldeia. Tres dias depois se realizaria o baile de aniversário da reserva 
em homenagem a santa padroeira, animado pelo conjunto de rock "Os 
lncríveis de Caruaru". Eu, que fazia um filme chamado "Choque Cultu
ral", fundi a cuca: nao preciso filmar mais nada. e ste baile me basta. 
Indios, igreja, rock, interior de Pernambuco, concurso de miss, televisao 
no meio da aldeia ... era muito choque cultural demais para meu gesto. 
Absorto estava nestes pensamentos quando me chega um gorila de dois 
metros de altura, o Chefe do Posto, funcionário da FUNAI e ao mesmo 
tempo Polícia Federal, que nos prende e seqüestra a máquina f otográfi
ca. Papo pra lá, papo pra cá, dá um jeitinho, conversa mole, desculpe 
qualquer coisa, conseguimos sair ilesos, mas terminantemente proibidos 
de f otograf ar ou até mesmo permanecer no local. 

O mais era a informai;ao vinda dos diversos filmes sobre indios feítos 
no cinema brasileiro ao longo dos últimos anos: Con10 era gostoso o meu 
frances, Uirá, Ubirajara, Ajuricaba, e o documentário sobre os Canela 
feíto pelo Walter Lima Jr. para o " Globo Repóner ". 

Acrescente-se finalmente urna visao totalmente deformada que todos 
nós ternos do índio brasileiro, que nos vem sendo transmitida ao longo 
de anos de "Tupis" e " Tapuias" da escota e temes um retrato fiel do 
meu conhecimento da problemática indígena. 

Aliás qualquer brasileiro sabe mais sobre·o que os gringos querem que 
se saiba sobre os "Apaches" que sobre qualquer Tribo brasileira. 

Como entao fazer urri filme sobre o assunto? Primeira providencia: 
procurar Darcy Ri beiro . 
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Darcy Ribeiro 

A Equipe 

Tive um primeiro contato com Darcy Ribeiro 
que lembra aquela história da namorada da 
gente quando ternos 13 anos. 
- Eu tou namorando a Therezinha. 
- Eta sabe? 
- Nao! qué.é isso? De maneira nenh4ma. 
Conversei com o Darcy urna no ite inteira, me 
considerava íntimo dele, mas ele nao sabia". 
Neste tempo, eu era vizinho de Paulo Alberto 
Monteiro de Barros e tínhamos urna éonviven
cia extremamente rica. De vez em quando, 
juntávamos os nossos jantares, o que resultava 
quise sempre num banquete e numa noite de 
conversas bastante agradável onde ninguém ti
nha obriga~ao de ser inteí1gente ou social. 
Gra~as a essa vizinharn;a, tive o privilégio de as
sistir a algumas conversas do Mestre Anísio Tei
xeira - (sogro do Paulo Alberto) - talvez o 
homem mais inteligente que eu tenha conhecido 
em minha vida. Numa dessas tert úlias, por vol
ta de 1968, lá se encontrava o Prof essor Darcy 
Ribeiro. Darcy nao parava de falar,dizendo coi
sas estimulantes e sábias . Dr. Anísio ironiza va 
e chamava o Darcy de "inciente". Eu e Paulo 
Alberto ouvíamos os dois, que nao se ouviam, e 
curtíamos enormemente. 
Ao reencontrar Darcy numa palestra da PUC', a 
qual tive de assistir no corredor ao lado de urna 
caixa de som e sem ver o conferencista, cheguei 
a conclusao de que o exílio e a proximidade da 
morte terminaram por soltar de vez o pensa
mento do Ministro , que voava com bri lhantis
mo, precisao e prof undidade por problemas que 
nao afetam somente a nossa socicdade mas o 
próprio destino da humanidade. 
Algumas tardes na Av. Atlantica com Darcy fo
ram para mim como bordunadas firmes no 
meio da testa e abriram defini tivamente minha 
cabe~a para a questao das minoria étnicas das 
Américas . 
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Carlos Moreira 

/ 

Eloísa Guimaraes 

Affonso Beato 

\ 

Sabe tudo. Urna_ das maiores erudi9óes e 
possivelmente a mais modesta do Brasil 
(quem sabe se urna coisa n!o está intimamen
te ligada a outra?). Nunca me deixou sem res
posta. Tudo que eu queria saber - e posso asse
gurar que nao era pouco - a resposta vinha no 
ato: de Montaigne a Cabanagem ou do Papa 
Júlio ll a Nonoai. Na minha infancia, convivi 
radiof onicamente com um personagem do pro
grama César de Alencar que respondia a qual
quer pergunta do auditório. Sem titubear. O 
famoso Romário - o homem dicionário. Pois, 
na frente de Carlos Moreira, Romário era urna 
toupeira. Além da erudic;ao, Carlos tem um ta
lento de escritor e de historiador que nao sei por 
que 'cargas d'água (suspeito que por alta sofisti
cacao) ele guarda para os íntimos. 

Mestra em Educacao. Com um poder de con
centrac;ao e urna capacidade para estudar ex
traordinários. Cineasta é preguic;oso. Le a ·ore
lha, o prefácio, as últimas páginas, e intui o li
vro. Geralmente faz outro e, as vezes, até me
lhor que o original. Eloísa le tudo, ficha, resu
me, le de novo, corrige as fichas, em suma: 
aprende o livro. Pelas mais de 500 páginas de 
resumes e fichas ·que li, imagino que Eloísa <leve 
ter devorado mais de 5.000 folha.s impressas du
rante a realizac;ao deste filme. 

Muito mais que um di retor de f otografia extre
mamente competente, Affonso é um documen
tarista de alta sensibilidade. Sabe o que está fil
mando. Ouve com atenc;ao o que as pessoas es
tao dizendo, computa com seus conhecimentos 
de teoría da informac;ao, e fica quieto; ou acio
na o motorzinho da zoom, ou faz urna panora
mica com a rapidez necessária para o melhor re
gistro do que está acontecendo . Esta capacidade 
é absolutamente indispensável quando se está 
filmando a realidade. Poucas pessoas no mundo 
a possuem. Affonso é urna delas. 
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Eduardo Escore/ 
• 

D. Tomás Ba/duino 

Velho amigo e companheiro. Foi quem me ensi
nou no fundo de um aviao da F AB rumo ao 
Maranhao em 1966, o que era ótico, mixagem, 
transcric;ao de som, etc ... expressóes que eu ou
via com freqüencia e fingia que entendía, pois 
como outrora engenheiro estava bastante acos
tumado a f azer es re tipo de teatro com os 
operários. Ele, na época, tinha por volta de 58 
anos de idade. Hoje, com 26, é um consagrado e 
corujado diretor de cinema que me deu o pri
vilégio de sentar comigo ao pé da moviola por 
quase um ano. Ter Eduardo como montador é 
como viajar sentado no banco de trás de um 
Mercedes de super-luxo com um piloto au
tomático ligado e ouvindo urna musiquinha de 
seu agrado. Conforto e seguranc;a. Voce tem 
confianc;a que ele está f azendo com seu filme o 
que de melhor poderia ser feito. 

Vera de Paula, outra mestra em educac;ao que 
me honra com sua co-habitac;ao por mais de 18 
ános, diz urna coisa sobre D. Tomás que acho 
definitiva: ele é urna pessoa que voce tem vonta
de de pegar com carinho, colocá-lo dentro de 
casa ali, quietinho num canto. Algumas vezes 
por dia - quando ele tivesse vontade - a gente 
ligava ele e prosava. D. Tomás consegue ser ao 
mesmo tempo um santo homem e um comba
tente incansável pelas minorias oprimidas des.t~ 
país. Sua participac;ao no filme se reveste de tal 
sinceridade que continua a me emocionar mes
mo depois de ve-la e reve-la centenas de vezes. 
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A Música 
Como ouvinte assíduo da TVE tive a oportunidade de ver um progra

ma com Anthony Seeger, PHD em etnomusicologia, onde ele mostrava 
urnas fitas que havia gravado comos indios Suiá. Telefono para o Museu 
Nacional, responde urna figura com sotaque carregado que me d.iz: ''Eu 
preciso·ver '- o filme'primeiro, depois empresto as fitas" .-Após urna se~saq. 
na moviola, Seeger, além de me confiar seu teso uro, traduziu a entrevista 
de Weran, pois fala a língua dos Suiá correntemente. As fitas sao 
lindíssimas, com especial destaque p·ara urna Akiá cantada por Robndo . 
Além das fitas de Antony Seeger, utilizei um disco gravado na Fran9é: 
que Darcy me emprestou. 

Encerro ,o capítulo da participa9ao dos brancos na realiza~ao de 
"Terrados Indios" fazendo referencia aos irmaos Saldanha, lde Lacre

. ta, Chiquinho Balbino Nunes, Ligia Simonian e Marel, que nao me fal
taram nas horas mais difíceis desse longo caminho. 
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Ne/son Xangre 
meu líder 

C/áudio Ninito 
meu protetor 

Os Personagens 

Quando se discute hoje se voce é Arraes ou Bri
zola, Euro ou Soviético, Ulisses ou Trancredo e 
por aí a fora, acho gra~a e penso: Eu sou Nel
son Xangre! Um estadista. Cacique da reserva 
Caingangu_e de Nonoai. Possui a malandragem 
política de um mineiro do PSD, a firmeza de de
cisoes de um sertanejo nordestino, a coragem ·de 
um índio Caingangue e a lideran~a de um 
gaúcho. Nunca tinha visto urna filmagem na vi
da e terminou dirigindo sua parte no filme com 
detalhes de experimentado homem de cinema. 
A ele agradeco especialmente as li<;óes que me 
deu de como respeitar e transar com urna cultu
ra que nao .é a minha. Apenas para se ter urna 
idéia da atuacao de Nelson na lideranca dos 
Caingangue - é preciso saber que durante sua 
gestao, os índios conseguiram retomar 90-0Jo de 
sua reserva, até entao em maos dos invasores e 
recuperar a posse de mais de mil hectares de 
planta~ao de soja feíta pelo Departamento Ge
ral do Patrimonio Indígena da FUNAI, o fami
gerado DGPI. Se projetarmos em termos nacio
nais isso dá alguma coisa como expulsar as mul
tinacionais do país, nacionaliz~r a posse da ter
ra e f azer a Reforma Agrária. E por isso que re
pito: Eu sou Nelson Xangre! 

Guaraní, da reserva de Dourados. Nosso sangue 
cruzou na primeira olhada. Ele entendeu de ca
ra que eu esta va ali para ajudar, na medida do 
possível, a ele e a seu povo em sua luta pela so- · 
brevivencia numa das regióes consideradas co
mo "das mais explosivas do país." Muito perto 
da cidade, a reserva de Dourados é um campo 
minado pela prostituicao, pelo alcoolismo e pe
la exploracao de mao-de-obra barata. C láudio 
exerce urna forte liderarn;a entre os índios Caiuá 
que vivem como ele mesmo diz: " que nem pas
sarinho na gaiola ''. C hamo de meu protetor 
pois um dia me viu com um colar de cascavel no 
pesco~o, presente de um Xavante , cnegou perto 
e disse baixinho: - 'Tira esse colar do seu pes
coco. Voce nao 'tem prote<;ao suficiente oara an-
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Aniceto Tzudzauéré 
'1leu amigo 

Ambrósio 
meu protegido 

dar com um colar desses. Eu imediatamente 
obedeci porque como todos sabem nao "creo en 
los brujos pero que los hay los hay". 

Cacique Xav~nte da ~deia de Sao Marcos. 
Quando terminamos a f ilmagem em Sao .Mar
cos onde fiquei hospedado na casa de An1ceto, 
dei pra ele meu endereco n<? ~io d!~endo aquela 
célebre frase de todo bras1leiro: Quando for 
ao Rio, passa lá em casa". ~lguns meses de
pois toca a campainha da m1nha casa, abro a 
port~ e deparo com 4 xavant~s de dois metr~s de 
altura pauzinho enfiado na orelha, gravaunha 
de pe~·a, arco e flexa na mao, e~ plen'? Cosme 
·velho. Com índio, essas frases ditas socialmente 
funcionam. Depois de dois meses hospedados n.a 
minha casa, Aniceto se tornou meu g~ande ~m!
go. Tivemos horas e horas d~ papos 1nterm1na
veis sobre a história de sua vida e de seu grupo, 
que foram para mim mais que um doutorado em 
antropología. 

Filho de Joao Príncipe "capitao" do Posto Bo
doquena dos índios Cadi~éu .. Me deu Uf!lª pul
seira de pano que uso ate hoJe, a qual urou de 
sua mao e que, para mim, tem o sentido de me 
fazer seu representante no meio dos brancos. 
Onde.posso,-conto a história de seu ,::>ovo, que no 
meu entender é o grupo indígeha que se encon
tra em pior situai;ao no Brasil neste momento. 
Sao pouco mais de 300 indios numa reserv~ p~a
ticamente sem acesso por estrada, sem ass1sten
cia médica de nenhuma espécie, sem sem7ntes 
ou máquinas para arar a terra e com ma1s de 
900Jo de sua reserva arrendada e invadida.:. E~trq 
os arrendatários, poderosos grupos ~conom1co~ 
do Mato Grosso, incluindo nada ma1s nada m~
nos que o Sr .. David Rockef el7r, que e~tre _mu1-
tas coisas é o.fundador,da fam1gerada Com1ssao 
Trilateral. Com inimigos deste porte, que pos
suem inclusive polícia própria armada de '.'me
tralhadura" (como eles muito propriame~te. a 
chamam), esses remanescen~es ~ad1ueu 
encontram-se coma espinha partida e so. enxer
gam urna possível saída ~um amp!o mov1~ento 
de opiniao pública nacional e 1nternac1onal. 
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Daniel Cabixi 
pareci 
Mar~a/ de Souza 
guarani 
meus companheiros 

Quando eu so u be que Rockef eler tinha f azenda 
na serra da Bodoquena pensei invocado: Esse 
cara podía ter a fazenda dele em qualquer lugar 
do Brasil, por que será qu~ veio escolher esse er·
mo de mundo, na fronteira do Paraguai? -
- Essas terras sao tao férteis como as da Ucra
nia, nao sao ácidas nem básicas. É um dos úni· 
cos lugares d.o Brasil que temo PH do solo neu .. 
tto - me disse o piloto 'do teco-teco que me le· 
va va ·para fil.mar. Aliás,, p·mesmo que costuma 
duas vezes por ano levar "seu David" para seu~ 
dominios. 

Dois intelectuais batalhadores incansáveis pel~ 
cal,l~a indígena. Consomem 100% de seu tempo 
na tentativa de cohscientizar seus irmaos dos pe
rigos da chamada sociedade envolvente. Ambos 
conhecedores ptof un dos dos brancos - um é 
enf ermeiro e o outro tem curso secundário feíto 
com os padres jesuitas - e tem portanto a per
f eita consciencia de que a guerra é grande. ·Tero 
a lucidez -total do processo em que estao envol
vidos e tenta~ 'transmitir seus conhecimentos a 
seus irmaos. Marcal é vítima constante de perse- . 
guicao por parte das autoridades, tendo· sido até 
mesmo torturado por crimes que nao cometeu. 
Daniel foi recentemente proibido - juntamente 
com Aniceto - de ir a Puebla onde f al aria do 
problema dos indios no Brasil numa tribuna in
terna~ional de grande repercussao. Nao foi a 
toa qúe ·o poibiram. Portadores de urna oratória 
invejável lcom:um pensamento articulado e coe
renté, Daniel e Marcal demonstram nos respec
tivos discursos que fazem no filme, o quanto 
nós ternos que aprender sobre nosso tao falado 

· e tao pouco exercido "trabalho de base". 
Agradeco finalmente a participacao de todos 
que me permitiram entender tao bem a frase de 
Cláudia Andujar, em seu admirável hvro sobre 
os· Yanomani: "Triste fico por que somos pou
cos que compreendemos o quanto esse mundo 
indígen'a tema nos oferecer" . 
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TentáOfa de u 

O Filme 
De acordo como~ especialistas d~matéria estima-se queexistiam de 3 

a ~ milhoes de indígenas na reg1ao que hoje se convencionou chamar dt 
Brasil. Es tes indivíduos f alavam mais de 1.000 línguas e dialetos dif eren
tes pertencentes a cerca de 60 troncos lingüísticos equivalentes ao hindo
europeu . Pode-se dizer que o Brasil erp mil e quinhentos era urna 
" S_µ per-babel". , 

lioje existem pouco mais de 200.000 índios e mais de 90070 dessa~ 
línguas e dialetos desapareceram sem deixar nenhuma contribui<;ao para 
o conhecimento da humanidade. Foram simplesmente exterminados ou 
absorvidos pela sociedade "branca" que para isso utilizou todas as téc
nicas que dispóe: do simples assassinato a guerra bacteriológica, passan
do inclusive pelo bombardeio de "Napalm." 

A popula<;ao que vive hoje no Brasil é fundamentalmente de origem 
indígena. Foi amulher índia:que.pariu·o bras.ileiro. A o contrário do que 
aconteceu nos Estados Unjqos da América, o número de mulheres eu
ropéias ou africanas que vieram para o Brasil foi muito reduzido. A 
" família" , composta de um portugues, com algumas indias aprisionadas 
e dezenas de filhos que mais tarde assumiam .a identidade paterna é se
gundo Darcy Ribeiro a proto-célula Brasil, ou se ja, o núcleo que deu ori
gem a imensamaioria da nossa popula<;ao. 

Apesar de nossa origem ou até mesmo calvez por causa disso , nós fi
zemos com os índios aqui a mesma coisa ou pior do que fizeram os es
panhóis na América Latina ou os ingleses nos Estados Unidos. 

O mas sacre ao qual for.am submetidas essas popula<;óes, infelizmente, . 
nao é nénhum privilégio dos índios que viviam no Brasil, mas sim urna 
constante universal em toda a parte onde a desenfreada expansao da civi
liza<;ao branca se ~ncontrou com popula<;óes de origens e culturas distin
tas: os negros da Africa, os povos do extremo e médio oriente, os nativos 
da Austrália. Com raras exce<;óes todos se encontram hoje sobo domínio 
cultural, económico e político dos anglo-saxoes e seus descendentes. 

O filme trata fundamentalmente da luta das popula<;oes indígenas re
manescentes pela posse do pouco de terras que ainda lhes restou após es
ses 480 anos de espolia<;ao. Se destina basicamente a dois tipos de públi
co : em primeiro lugar, aos próprios indios do Brasil e das Américas com 
o objetivo de por em discussao com essas popula<;oes este problema. Em 
segundo lugar, a um público.formado r de opiniao, pois estamos seguros 
que só através de um grande movimento de opiniao pública a nível inter
nacional se pode impedir que continuemos ainda hojea cometer os mes
mos crimes que cometemo_s há 200 ou 300 anos atrás. 
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Primeira Parte 
Eu Fui Nascido e Criado Aquí 

Em dezembro de 1977, os Guarani e Caingangue ·da reserva de Rio 
Jas Cobras, no Paraná, após alguns meses de !uta comas 5 mil familias 
de brancos que viviam em suas terras, conseguiram restabelecer a posse 
total de sua reserva. Esta situa<;ao é a mesma em diversos postos do sul 
do país: de Sao Paulo ao Rio Grande do Sul, praticamente todas as reser· 
vas se encontram invadidas por posseiros e por grandes fazendeiros. 

Após a vitória de "Rio das Cobras" algumas outras reservas come<;a
ram a se movimentar. Entre etas a reserva de Nonoai no extremo norte 
do Rio Grande do Sul. Ali viviam cerca de 2.000 familias de brancos e a 
reserva se encontrava praticamente na mao desses posseiros. 0$ indios · 
viviam em apenas lOOJo da área originalmente demarcada para eles. Eu 
cheguei com a equip~ de filmagem em mar90 de 1978 nesta reserva de 
Nonoai . . 
. T~ meses depois, eles come<;aram a !uta, que mais urna vez foi vito

nosa. E fundamental esclarecer que esta é urna guerra entre miseráveis. 
Os reais responsáveis nao sao atingidos. As grandes empresas que se en
contram espalhadas pelas diversas reservas continuam cada vez mais fir
mes e os posseiros expulsos se encontram, em sua maioria, em situa<;ao 
muito ruim . 

Segunda Parte 
O Índio Como Negócio 

Trata da explora<;ao económica das reservas indígenas f eita pelos 
grandes grupos económicos e pelo próprio órgao de prote<;ao - FUNAI 
- cuja filosofia era a de se transformar em auto-suficiente do ponto de 
vista económico, sendo para isso indispensável a realiza<;ao de grandes 
projetos agro-pecuários nas áreas indígenas . Vários desses projetos fo
ram executados sem nenhum beneficio para as popula~oes das reservas e 
o dinheiro arrecadado revertendo diretamente aos cofres da FUNAI em 
Brasilia para movimenta<;ao de sua m~quina burocrática. Esta parte ter
mina com urna ampla discussao sobre o tresloucado projeto de "emanci
pa<;ao" , derradeiro e definitivo golpe planejado para acabar comos pou
cos índios que ainda restam neste país. 

: 
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Terceira Parte 
No"sso Documento é a Tradi~ao 

. -
Trata da resistencia cultural dos remanescentes indígenas.- Em conta-

to coma civiliza<;Ao massificadora que o cerca e que, de maneira avassa
ladora, se apropria das suas mentes para servirem ao consumo da socie
dade capitalista, os índios resistem e estAo até mesmo em alguns casos re
tomando suas antigas tradi<;oes culturais. Os Cajabi sAo um exemplo vi
vo des ta resistencia ao tentarem realizar urna festa que nAo f aziam há 
mais de dez anos. Eles nos convidaram para filmar este acontecimento 
durante os meses de outubro e novembro de 1978. Infelizmente urna epi
demia de sarampo que assolou o Parque do Xingu por esta época 
obrigou-os a interromper a festa no meio. 

O filme termina com o depoimento de dois personagens qué considero 
bastante representativos do extremo em que se encontram os índios boje 
no Brasil: • 

Maria Rosa . 
umamulher' 
Ofaié-Xavante 

Weran 
um guerreiro suiá 

A última sobrevivente de urna tribo que f oi des
eo berta por Rondon em 191 O com mais de 1.000 
pessoas.• 

Com menos de 1 O anos de contato com a cha
mada ''civiliza<;Ao" e que permanece cm forte 
luta contra aqueles que já identificou como ini
migos de morte. 

• Todos os outros of aié morreram em conseqüencia de epidemias e lutas 
com fazendeiros e turma~.de construcAo de estradas.· 
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Uma Opinido Sobre o Filme • 

Das diversas proje<;óes privadas que já fiz do filll)e gostaria de desta
car urna opiniao que consídero a mais importante. E a opini4o. do indio 
Cherokee Jimmy Durham, representante do AIM - American lndian 
Mouvement - junto as Na<;óes Unidas em Nova York. 

Após a proje~ao, Jimmy me disse quase textualmente que sua vida era 
ocupada por tentar convencer os indios dos Estados Unidos que seus 
problemas eram os mesmos que de todas as popula<;oes indígenas das 
Américas. Quase serripre seu objetivo nao era conseguido pois o acusa
vam de radical e mentiroso: "o que tema ver os índios Navajos do Esta
do de Oklahoma comos índios da Guatemala ou do Panamá?,. 

Segundo ele, Terra dos Índios respondería f acilmente a esta quest4o, 
mostrando pela boca dos indios do Brasil aquilo que ele tenta há anos 
mostrar a seus irmaos americanos. O filme será exibido. eJn todas as reu· 
ni6es do AIM em 79/ 80 o que, de certa maneira, justifica a existencia des

·te fi lme. . .. 
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ff onso Beato 
o Nones em 

Est<)rias de Filmagem 

Ninguém visita urna aldeia indígena impunemente. 
A experiencia de conviver, nem que se ja por algumas horas, com 

indios; é fltluito f orte e nao há matenalismo dialétic<> que agüent~. Toda z 
casca: toda a armadura que voce é obrigado a criar e a vestir permanen
temente nessa nossa vida "civilizada", composta de mentiras, interesses, 
preconceitos, racionalizai;óes e frustrai;oes, pode de repente ser ameai;a
da e destruida num simples gesto de urna criani;a que comei;a a passar a 
mao longa e carinhosamente nos seus cabelos sem eutender nada do que 
voce diz e sem nunca te ter visto na vida. · 

Durante esses dois anos dedicados a realizai;ao de Terra dos Índios, 
onde ganhei muitos fios de cabelo branco e perdi um menisco e um den
te, viví alguns momentos tipo "inesqueciveis" que, como todo momento 
importante da vida, duram ao mesmo tempo alguns segundos e urna eter-
nidade. · ~ 

Um momento político 

O nome "Río das Cobras" tornou-se para nós, no decorrer da filma· 
gem, um nome mítico por ser marco extremamente importante na luta 
indígena e por representar um ponto de inflexao na rela9ao índio/ nac 
índio desse país. A placa na estrada que apontava friamente : ' 1Rio da~ 
Cobras" já nos deixou em alta excitai;ao. Quando chegamos ao Posto, 
estava transformado em prai;a de guerra. Arame farpado para todo lá
do, polícia que nao acaba mais, destacamento do exército e, como sem-
pre nesses casos, nenhum indio. . 

Nos aproximamos humildemente e, com ~ maior cara de pau, disse
mos: 

-, Estamos aqui para filmar . 
E óbvio que o indivíduo riu na nossa cara e nos expulsou imediata

mente, nao antes sem nos dizer que ali se encontrava o tipo que tinha se
qüestrado o indio Guarani, estopim dos acontecimentos que envolveram 
o episódio de Rio das Cobras. Frustrados por termos a certeza de estar 

. perdendo a oportunidade d~ registrar a históría no momento em que eJa 
se escrevia, tomávamos nossa cerveja no boteco da cidadezínha próxima 
- Laranjeiras do Sul - e jÁ nos encontrávamos, a bem da verdade, em 
avani;ado estado etílico. 

Conversávamos sobre o que f azer e como chegar por outros camínhos 
ao chefe Waldomiro - Guaraní de 4 costados - que comandara a ope
rai;ao de limpeza dos brancos, quando ~dentra um indívíduo asqueroso 
de 150 quilos, suando por todos os poros, com olhos esbugalhados e per
gunta: 

- Voces sao os repórteres que oueriam filmar em Rio das Cobras? 
' 
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- Somos. Queríamos, mas nao deixaram. 
- Eu sou da Polícia Federal e informante do Servi90 Nacional de ln-

f orma9óes. Disse o cara, puxando duas carteirinhas e um par de alge· 
mas. 

O cú aperta, a espinha gela, o porre acaba, a boca seca, e tudo aquilo 
que voce pensa que faz, ou teve ao menos a leve inten9ilo de fazer que 
f osse passível de incrimina9ao para crité~io daquele idiota passa pela tua 
cabec;a com urna nitidez extraordinária. E num momento desses que voce 
ve como teu inconsciente é culpado. Ou mais precisamente: o que quinze 
anos de ditadura e de repressao podem f azer no inconsciente de um ser 
humano. 

O final da estória nao tem nenhuma gra9a. O tipo, julgando que fós
.semos da TV-Globo, queria nos contar suas bravatas como agente fede
ral: de como atravessava a Ponte do Paraguai para buscar veículos rou
~ados , ou de C?mo ~~ .disfan;ava _em possei_r9 p~~a dar o .servi90 aos 
Jagunc;os do lat1fund1ano, e outras fac;anhas do genero. Ouvimos tudo 
com cara de quem concordava, com ansias de vómito e, o que é pior nilo 
conseguimos filmar o· W aldomiro. ' 

Um momento estético 

. Rio-~rasília, Brasília-Goiás Velh.o, Goiás Velho-Rarra· do Garc;as
Barra do Gar9as-Aldeia Xavante de Sao ~arcos . Silo tres mil quilómetros 
de estradas as vezes quase intransitáveis. As seis horas da tarde, entráva
mos coma "Variant" na Aldeia de Sao Marcos. Aniceto nos recebeu gen
tilmente e nos levou para a casa onde deveríamos ficar por duas semanas. 
Era a orimeria vez que entrávamos em urna aldeia de verdade. 

Os mdios do sul, lamentavelmente, moram em reservas com casinhas 
de madeira, feitas pelo governo, que nada tema ver coma cultura deles e 
muito menos com o que imaginamos seja urna aldeia indígena. Aqui, 
nao. A casa era quase a mesma dos Xavantes de sempre. Olhamos em 
volta, tudo meio escuro, um colchao no chao e duas camas ''made in 
Xavantercompostas de algumas varas e urnas folhas de palmas por cima. 

- Tá danado, pensei. Aniceto ao meu lado orgulhoso me dizia do · 
esf orc;o que tinha feito para preparar aquel a casa para nós. 

- Tá ótimo, disse sorrindo hipocritamente .. 
Descarregamos o carro, botamos as bagage11s no chao. As crian9as e 

alguns indios olhavam com atenc;ao e curiosidade. Decidimos que o col
chao no chilo seria para o casal - Aff onso Beato (f otografia) e Barbara 
Margollis (som) e que eu e Chiquinho (assistente) dormiríamos nas "ca
mas'' . 

Para surpresa nossa, quando deitamos, vimos que as camas eram ex
trem~mente con_fortáveis. Pouco depois, extenuados da viagem, 
ro~c~v~m?s glo_n~sament~ . Lentamente, vou ouvincto um som que a 
pnnc1p10 Julgue1 vir de anJOS celestiais. Abro os ol)los. Escuro total -
aliás, o escuro e o silencio de urna aldeia indígena só pode ser descrito 
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por quem já conheccu. Nao se enxerga nada mesmo. Nao adianta esperar 
para acostumar que nao dá. 

Já acordado, continuava ouvindo aquele som fantástico que vem nin
guém sabe de onde. Alguém deixou o gravador ligado. Mas quem? Que 
gravador? Que música é essa? . 

O som se tornava mais nítido, já dava para se distinguir urna melodié 
que vinha até bem próximo do ouvido e se afastava em seguida. Aos pou· 
cos o som foí diminuindo em "fade-out" natural e voltou o silencio. Que 
diabo era aquilo? Que coisa mais bonita! 

Mais tarde, recebo a explicacilo de Aniceto: tratava-se de um grupo de 
homens Xavantes que vinham cantar na nossa janela para nos acordar 
e ao mesmo tempo ctar as boas vinctas. l''az1am 1sso em todas as. casas da 
aldeia mostrando alegria e satisfa9ao, ao mesmo tempo chamando as 
pessoas para o trabalho, pois odia ia ser longo e árduo. 

Com um "despertador" dessa ordem, nao há quem seja capaz de 
acordar de outra maneira, · que nao seja em paz consigo mesmo e com 
seus s~qielhantes . A partir daí, minha forma de relacionamento com o 
"outro" se modificou. 

l.Jm momento psicológico 
Já me considerando um veterano de vivencia em comunidade indíge

na, prosava com os irmilos Saldanha (Luís Carlos e Jorge que faziam, 
respectivamente, a fotografía e o som naquele momento), balanc;ando_ 
numa rede tecida pelos Cajabi, esperando o teco-teco que nos levaria de 
volta a Brasilia. Estávamos no Posto Diauarum (on9a preta) do Parque 
do Xingu, putos por termos de abandonar as filmagens devi~o a urna 
epidemia de sarampo que grassava em todo o Parque . Contaminados de 
sarampo, nilo podíamos mais ir a nenhuma aldeia ·e éramos portan to 
obrigados a permanecer no Posto. 

Meio dia, sol a pino, modorra xinguana. 
De repente, tumulto de gente f~lando alto e crian9as rindo. Aquí, vale 

esclarecer que a noc;ao de tumulto quando voce está no Parque do Xingu, 
é bem diferente da do "Baixo Leblon". Sem antes resinungar por aban
donar a rede, fomos observar o "tumulto" que se passava na casa de 
Mairaue, índio Cajabi e Chef e do Posto. Chegando lá, encontramos a fi
gura alta e forte de um indio Suiá (o desenho dele está no cartaz do filme) 
com um batoque enorme na boca, semi-pintado de preto, que fa~ava sem 
parar comas crianc;as que o rodeavam. 

As crian9as riam gostosamente e conforme a rea~o do ·'auditório" o 
Suiá repetía e gritava mais alto sempre gesticulando muito. O persona
gem principal ctava . pra perceoer que era um jeep de plástico tipo 
"Estrela" . Ení torno dele, o indio girava e fa1ava até que tomou o 
bnnquedo em suas máos e riu muito. Como Já hav1a conversado com 
Olímpio Serra:· · na epoca diretor do Parque '- sobre algumas brigas de 
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índios com f a:zendeiros compreendi· mais ou menos que se trata va da .. a-: · 
preensao de um Jeep de um razendeiro que traf egava dentro dos limites 
do Parque {BR-80). 

Pedí a mulher ·de Mairaue que perguntasse ao Suiá se ele concor
dava em contar a história de novo em frente as cimeras e no pá
tio , pois ali nao havia luz suficiente para filmar (o eterno prob1;...--

111a de luz nos documentários , que tanto atormenta os diretores)., We· 
rari (mais tarde soube como ele se chamava) concordou, mas disse que ia 
contar outra história . Fomos todos para o pátio da casa,. arrumamos ca· 
deiras ·para os, nessa altura, já numerosos espectadores e armamos o 
circo da filmagem. Ele pediu alguma coisa a alguém, eu olhei para trás 
para ver o que era e deparei com urna enorme borduna, o que já me dei
xou meio preocupado . Nao parava de falar, e enquanto falava arrumav~ 
o batoque nos lábios, que de vez em quando saía do lugar dando um to· 
que cómico ao espetáculo. Eu tou ali parado sem saber bem o .que estava 
acontecendo mas intuindo que alguma coisa de interessante ia pintar. 
Peco ao Saldanha para dar partida na cámera e cQmecamos a filmar im
provisadamente. Weran me pega pelo braco e me coloca numa posicao 
determinada em frente a ele. Me puxa meio com f orca, chateado por eu 
nao estar entendendo o que ele estava querendo. Meio sem graca meco
loco na posicao requerida~em nenhum .aviso prévio, ele levanta a bordu
na e dá um grito me olhándo no fundo do olho. Naquela fracao de se
gundo/ eternidade eu, honestamente, acreditei que minha hora tinha che
gado . Pronto, vai ser aqui, no meio do Mato Grosso e nao adianta reagir 
ou correr pois é pior . Fechei os olhos e recuei instintivamente um passo . 
Creio que ele percebeu meu apavoramento e repetiu o gesto e o grito 
várias vezes para me certificar que se tratava de um teatro e que a funcao 
tinha comecado. Contandp isso mais tarde para Anthony Seeger, que co
nhece bem os Suiá e particularmente a Weran, ele me contou que passara 
por situacao semelhante, só que sozinho, a noite, e no meio da aldeia. 
Weran pulou a sua frente e disse: Vou te matar! Era também o que ele 
esta va me dizendo, mas felizmente eu nao conhecia a língua1:1os Suiá. Ao 
final ~ompreendi que eu estava "representando" um fazendeiro e que 
Weran nos centava urna expedicao punitiva que fizera a um fazendeiro 
vizinho do Parque que quería comer as índias e mantinha jovens da tribo 
Suiá, trabalhando de agi:egados em regime semi-escravo. O velho esque.! 
ma dos bandeirantes, .só que em pleno 1978. 

Chega de conversa fiada . Vamos ao que interessa: o texto integral do 
filme, onde, como diz a Lígia Simonian, é O POVO QUE COME~A A 
FALAR. Até que enfim! 
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Marfal 
guaran1 

Mário Juruna 
xavante 

Darcy Ribeiro 

Marfal 
guarani 

-Prólogo 
E eu creio que pelo Brasil ir:iteiro vai levantar ou 
já levantou indios esclarecidos como eu, que le
vantará sua voz em prol da sua raca! 

Eu .sei, e eu lembro muito bem, conheco atra
vés dos jornais o nome do xavante Mário Juru
na. Aquele indio é tido como subversivo pelos 
elementos da Funai. Eu acho que nao. Porque 
aqueles que chamam indio de subversivo, o ín· 
dio nao sabe disso. O indio nao sabe esse termo 
de subversao. Isso nao é nosso. 

Entao, a gente tem que explicar que nao é pro-
blema do índio. · 
·. .Nao existe problema do indio Tem muito 

problema do branco. · 

Nao há propriamente urna questao indígena, há 
urna questao nao-indígena, quer dizer, nós, nao 
índios, é que somos o problema. Nós, por ter
mos desembarcado aqui com urna pequena célu
la em 1500 com imensa potencialidade de cresci
mento é que geramos esse problema, que am- . 
pliado e desdobrado ao longo dos séculos foi in
do cacar os índios onde quer que eles estivessem, 
como povos que nao sao nós, povos anteriores a 
grande destruicao humana que se dá comas pri
meiras sociedades que se estratificam .em classes. 

Nós reclamamos a injusti~a. a calúnia, a pobre
za, a fome que a civilizacao nos trouxe. 
Eu queria que o público brasilei ro sentisse e vis
se, através dessa reportagem, dessa filmagem, a 
situacao real de urna parte do indio brasileiro, a 
vida do indio brasileiror a situacao deles atual
mente. Nao é só conhecer o índio amazonense, 
os nossos irmaos do Amazonas, que ainda tem 
área maior, que tem possibilidade de se locomo
ver numa área bem grande, que é muito lindo, é 
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muito bonito o índio viver sua vida natural. Nós 
nao ternos nada disso. Porque nós, os índios que 
vivemos aqui, é que sentimos a injustica, a po
breza, a perseguicao, a fome, porque a área que 
ocupamos nao of erece mais condi9oes para a 
nossa sobrevivencia. 
Para dizer que o indio matogrossense aqui do sul 
vai viver de caca e pesca? Vai viver dos recursos 
naturais que oferecia antigamente aos nossos an
tepassados, que viveram felizes aqui, nessa ben
dita terra que é o Brasil, que foi do índio. Falo 
que f oi do indio porque nós nao ternos mais na
da! Nao ternos mais nada! lsso eu quero que 
chegue ao conhecimento do Presidente da Repú
blica, que desconhece a nossa situacao. Isso o 
brasileiro, o branco lá fora, no Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Brasilia, esses grandes centros 
brasileiros, precisa conhecer. 
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. Angelo Kretan 
Caingangue 

Narrar;ilo 

Darcy Ribeiro 

Pedro Álvares Cabral quando descobriu o Bra
sil" já havia um Brasil, ele descobriu o indio den
tro do Brasil. Entao, esse Brasil era inteirinho do 
indio. Hoje só tem um punhadinho de terra, ain
da os brancos querem tomar. Eu achoque nós 
num podemos entregar isso aí nem que corra ... 
nem que corra sangue nisso aí num vamos entre-

. gar de jeito nenhum. 

A regiao onde veio a se formar o Brasil era habi
tada por centen~s de povos indígenas que f ala
vam mais de mil línguas e dialetos diferentes. Tí
nhamos S milhoes de indígenas e nenhum bran
co. 
Hoje, ternos 120 milhoes de habitantes e menos 
de 200 mil indios vivendo em algumas poucas re
servas que lhes restaram. 
O número de indios é portanto muito pequeno, e 
o que quer que suceda a eles, o que quer que eles 
facam, nao pode afetar o nosso destino nem po
de afetar o nosso progresso. Mas afeta a honra 
nacional. Afeta a nossa capacidade de atuarmos 
como seres humanos, de estarmos a altura dessa 
gente, de cuja carne nós nascemos. 
Gente que conserva sua cara, seu sumo, seu jei
to, que guarda suas Hnguas e mitologias anti
quíssimas, que está na raiz da aventura humana 
anterior a existencia de senhores e escravos, pa
troes e empregados, ricos e pobres, e que merece 
de nós, no mínimo, respeito e acatamento. 
A expansAo da sociedade nacional se faz sobre 
um territórito imenso. Só numa parte ínfima 
desse território é que podem vir a ocorrer atritos 
com indios. Ali, e somente ali, urna empresa 
qualquer que esteja especulando com um pedaco 
de terra determinado pode cometer atos de vio
lencia física ou jurídica para acabar comos pou
cos indios que ali vivem . 

Ou concretamente, um paulistao que comprou 
terras em Mato Grosso e que descobre que tem 
indios na terra ele se apavora. A presenca de in
dios naquelas terras representa para ele urna 
ameaca de nao ficar comas terras, que pertence
riam aos indios. Entao, esse sujeito pode, e o ca-

37 



Narra~iio 

\ 

1¡ 

so oeoiieu, pode mandar dizimar. mandar me-
tralbar os índios para acabar com o problema, 
para que nao baja dúvida sobre a legitimidade 
da sua propriedade. Mas aqui se trata sempre de 
que, num caso concreto, um corpo de interesses 
minúsculo, que nao sao os interesses nacionais, 
que nao sa.o os interesses do Estado de Sao Pau
lo, nem da nacao Brasil, nem dos brasileiros, 
nem de nós que estamos nesta sala. Nenbum in
teresse nosso roca ou choca com os interesses in
dígenas. Choca o interesse daquele que tem urna 
fronteira ao lado de urna aldeia, e que quer aca
bar com a aldeia para aumentar sua fazenda. 

A reducao das populac3es indigenas por ef eito 
das doencas, da escravidao, do desengano e da 
desmoralizacao que se seguem ao encontro com 
o civilizado é tao grande que, onde existiarn 25 
índios, depois de um século, só restava um. 
Esse mesmo processo prossegue atuando até bo
je, urna vez que cada tribo refugiada no interior 
tende. a ser alcancada mais ·dia menos dia por 
urna nova fronteira da civilizac!o que se esten
derá até lá. 
Entao, comeca para ela, agora, em nos1os dias, 
o mesmo drama. Primeiro as enfermidaaes mor
tíferas e debilitadoras. Depois a perda da liber
dade de vi ver, única forma de vida que aprende
ram com seus antepassados. E, sobretudo, a ex
periencia terrivelmente dramática da opressao 
que exercem sobre eles os invasores que querem 
escravizá-los, roubar suas mulberes e seus filhos, 
desmoralizar suas crencas, convence-los de que 
sao bichos tao selvagens como as cacas e~ porl 
fim, tomar suas terras. 
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1 Eu fui nascido e 
criado aqui 

Posto Indígena de Nonoai, Rio Grande do Su/, 
·Fevereiro de 1978 

C/audio Ninito 
guaran1 

Niré 
caingangue 

Narra~do 

Nós sofre muito aqui, porque .. . quando nós 
quer ír ca~, o· fazendeiro num deixa nós ca~ar. 
Nós quer ir pescar, chega na f azenda; tudo fa
zenda, também fazendeiro num deixa, faz a gen
te voltar pra trás. Entlo agora o jeito é, amanhe
cer ~º dia, pegar no cabo da enxad ... trabalhar 
para poder arrumar alguma coisa P• ~poder co
mer, né? 

E aqui deqtro ~a nossa área já existe capela, 
existe escota, existe granja, existe maquinário. 
Entlo como é que o indio pode f azer como era a 
vivencia ·dele de antes? Nós nunca mais podere
mos conhecer de que maneira nós tamos andan
do. Nós num ternos mais aquilo, de antigamen
te, como muita gente dizia, vou visitar os índios, 
como voces mesmo entraram aqui, tao afim des
se trabalho pra conhecer os índios, voces num 
tio aqui junto com os indios, voces tao junto 
com gente da cidade, comos granjeiro, como ta
mo enxergando ali, oh! Porque se nós fosse ín
dio, com a chegada de voces, nós num tava aqui 
nesse limpo, porque era de nós ter urna coloca
~º muito importante. Agora nós tamo nessa 
coloca~io aqui, nesse lugarzinho, aqui nem toco 
num existe mais! Entlo nós tamos numa granja. 
E ondeé que tá vivencia de índio? 

Os 1200 remanescentes indígenas das tribos cain
gangue e guarani da reserva de Nonoai, no extre
mo no.rte do Rio Grande do Sul, vivem em pe
quenas casas de madeira construídas pelo gover
no segundo padrOes totalmente alheios as tradi
~Oes indígenas, ao contrário do que acontece no 
Parque Nacional do. Xingu. Aí, as tradi~Oes in-
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Ne/son Xangré 
caingangue 

dígenas como um todo ainda puderam ser pre
servadas. 
A presen9a do homem branco em Nonoai é ex
trem~mente· forte, tendo q.uase aniquilado a ex
pressao cultural desse grupo caingangue. A or
ganiza9ao interna de urna f amília caingangue de 
Nonoai, hoje, aparentemente, em nada difere de 
qualquer familia de granjeiros da regiao. 
Apoiados nessa prefehsa ass1m1la9ao a sociedade 
nacional, várias vezes se tentou dissolver a co-

. . munidade de Nonoai, sob a alega9ao de que seus 
habitantes ·nao poderiam mais ser considerados 
indios. A destr:ui9ao dos pinheiros, de onde os 
índios extraíam o pinhao, alimento básico de sua 

. alimentacao, e a desaparicao total da caca e da 
pesca, provocaram enorme dispersao dos grupos 
e levaram os remanescentes a se adaptarem a 
condicao de agricultores. Com granee esfor90 os 
caingangue tentam dominar técnicas modernas 
de cultivo de terra. 
Embora submetidos a situacoes de priva9ao, 
opressao e des~aracterizacao cultural, graves e 
continuadas, os caingangue e guarani de Nonoai 
conseguiram sobreviver. 
Nada indica que venham a desaparecer em futu
ro próximo, .nem que venham a ser absorvidos 
ou integrados -a sociedade envolvente. lmpossi
bilitados de viverem sua vida em liberdade, ain
da assim é nítida a tendencia de um aumento da 
pop~.lacao da reserva, bem como a tentativa de 
recupera9ao de seus valores culturais. 
Mais que tudo, os caingangue se preocupam em 
restituir a seus netos aquilo que tinham seus 
avós. 

INVASÁO 

Existía pinheiro bastante nessa área, e agora só 
os refugo que sobro.u, tá aí. E os pequeno que 
deixaram, na época que cortaram agora tao 
grande. E sabe lá, daqui um tempo também vai 
ser cqrtado, né? Mas eu acho que nao, porque 
todas as autoridades de índio tao atacando ago
ra de corte de madeira na área, sabe? 
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Narra~iio 

Angelo Iacan 
caingangue 

Ne/son Xangré 
caingangue 

Angelo Iacan 
caingangue 

Ne/son Xangré 
caingangue 

Menfá 
caingangue 

Ne/son Xangré 
caingangue 

Narra~iio 

Com o objetivo de decidir os destinos da comu
nidade, representantes das diversas aldeias exis
tentes na reserva f ormaram um Conselho que se 
auto-denomina Conselho de Autoridades. Em 
momentos de crise o Conselho se reúne todos os 
dias. 

En tao pra mim f oi a maior tristeza. De ver esse 
mato aí tudo furado, tudo aí derrubado, coisa 
que nós proibimos pro indio mesmo derrubar. 
Que eu proibi, cansei de proibir, nao deixar o in
dio derrubar; pra conservar esses matinhos. Nao 
tem mais mato aí, oh! E urna restinguinha, urna 
pontinha! Tell} certos dias que as vezes eu fico 
até nervoso. As ·vezes nem vontade de comer 
num tenho. Chega a noite eu num posso nem 
dormir. De tanto pensar, de ver, com o tempo, 
onde é que essas crian9as vao ver mato? 

O maior problema que nós ternos aquí é ... o in
vasor. Que todos os indios daqui tao preocupa
dos com esses invasores. 

Porque derrubam o mato, vendem madeira, 
roubam madeira e vao vender lá f ora, vao man
dar serrar, fazer casa dentro da área. 

E de vez em quando bate nos índios, briga com 
índio, né? E as vezes maltrata a família da gente. 

Entao aquele cara ali, ele tirou o J'llilho de urna 
véia ali e deu pra criacao dele, né? Que dizer, ele 
roubou, né? Depois ele deu ... urna pedrada num 
indio ali também. Assim; né, a traicao, né? E de
pois ele, ele tomo.u essa casa ali, do índio, né? 

E sempre querendo tomar a terra . .. nossa, né? 
Entao sempre tamo brigando, ge vez em quando 
vem índio se queixar pra mim. Indio que vem re-

. clamar que, quando é que vao ser resolvido caso 
dessa gente que tao incomodando a gente. 

Em 1908, antes da criacao do Servico de Prote
cao aos Índios, as ter ras de Nonoai f oram de
marcadas, garantindo ao índio a posse de 34.908 
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ha. Em 1949 o governo do Estado do Río Gran-
de do Sul, sob a alegacio de que os indios pos-
suiam terras excedentes decretou que 20.000 
hectares seriam destinados a urna reserva flores-
tal. Hoje, com a invasao dos brancos, restam 
aos indios apenas 1 OOJo da área originalmente de-
marcada. 

Ange/o lacan Foi lá que ele tomou aterra do indio, lá. 
caingangue 

Narra~do Em 1963, com o apoio do Instituto Gaúcho de ~ 

Reforma Agrária, um grupo armado de traba- -
lhadores rurais invadiu a reserva dos caingangue 
de Nonoai. 
Com a demissio de Noel Nutels do Servico de 
Protecio aos Índios os novos dirigentes do SPI, 
e mais tarde a FUNAI, legalizaram essa invasao 
cobrando aos camponeses arrendamento das 
terras que pertenciam aos indios. 
O número dos invasores foi aumentando pro-
gressivamente. A área ficava cada vez mais de-
vastada e as condicOes de vida dos novos invaso-

1 
res foram se tornando cada vez mais precárias. 

i 
Mas a grande vítima continuava a ser o indio, 
que passava a condicAo de intruso cm sua pró-
pria terra. 
Os conflitos foram se sucedendo com maior fre-
qüencia e intensidade. Pequenas rocas que resta-
vam aos indios, mesmo depois de já limpas e 
plantadas por eles, chegaram a ser ocupadas 
com violencia. 

Angelo lacan Isso aquí é morada do meu fio, né. Um fio que 
caingangue morava aqui, justamente eles tomou até o lavra-

do aquí, plantaram. A casa dele, a escritura de-
le, tudo. Aqui era a morada dele, né? E eles to-
maram a casa dele, plantaram lá, até o lavrado 
dele. 

\ 
Zelito Quando? 

Ángelo lacan Isso aquí foi-em mes de marco, tá fazendo um 
caingangue ano, já. Tá fazendo um ano. 
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Ángelo Posseiro 

Zelito 

Ángelo Posseiro 

Ne/son X angré 
caingangue 

Menfá 
caingangue 

lsto aqui primeiramente até fo i invadido. O po
vo entrava por conta assim , né. Depoi entao 
veio, veio essa lei de . . . pagar renda. En tao pri
meiramente nós paga va 200Jo, conforme cu ta va 
contando, né. Depois ... 

A quem? 

Ao chefe do Posto Indígena. Depois que nós 
passamo a pagar dinheiro,.né? Ora, fazem cinco 
pra sei.s anos que ... num quizeram mais rece
ber. .. o pagamento, né? En tao, eu tenho até 
contrato, tenho ... tres ou quatro contrato por si
nal. .. como arrendatário. Eu já nao fui , quer di
zer , dos primeiro. Já fazia um ano e tanto que já 
tava invadido isso aquí, nao é? Entao depois eu 
também vivia era trabalhando as meia, por aí fo
ra, nao é? Entao me lembrci, digo, ora, eu tam
bém sou filho de Deus, nao é? Daí eu vim pra 
cá. Quando fazia uns 15 , 20 dias , um mes que eu 
tava aí, me embargaram. Mandaram parar o ser
vic;o, e tal, né? Daí me deram tres qias pra mim 
sair. Daí digo: mas ir pra onde? - E mas donde 
é que o senhor veio? - Mas daonde eu vim lá eu 
pagava as meia, mas ele já botou outro, num ti
nha mais ... 

Primeiro foi .. . o SPI que arrendou, comec;ou a 
arrendar, e arrás disso veio a invasao, na área. 
Depois, autoridades antigas atacava os branco 
mas nao. adiantava, porque entrava por todo 
canto e também os indio sempre foram indio 
que nunca t'inha arma de fogo , e branco anda 
bem armado, né? entao nao tinha jeito. 

Faz quatro anos que eles tomaram meu lugar. 
Que, eu morava aqui, aqui embaixo, eu· tenho 
um arvoredal, né? Entao lá eles ent raram de noi
te. Entao no outro día fui lá, ele tinha invadido 
minha ro~a. No meio da queimada, né? Entao 
eu fui lá coma frecha. E eles com revorve, tudo 
armado, né, com cacete e foice, e revorve, né. 
En tao daí eu sozinho, eu tinha que .. . fastrar 
mesmo e fastrei. Entao assim foi indo assim que 
eles tomaram o meu sítio, minha terra lá, né meu 
arvoredal. 
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Ne/son Xangre 
caingangue 

Ángelo Posseiro 

Oli1n Bringuenti 
comerciante 

Joaquin1 Karinri 
caingangue 

Oli1n Bringue111i 
comerciante 

E sempre que falava que, ah! o chefe do posto 
vai resolver o problema do branco, que, rnl<;> é 
se rvic;o pro indio, que senao eles vao machucar e 
pra isso tá aí o chef e do Post o, e assim a gente . 
foi esperando ... foi esperando, até que agora tá 
duro de gente branco. 

É grande isso aqui, eu acho que dentro dessa 
área aí. .. pelo que mais ou menos, eu acho que 
tem mais de duas mil familias dentro da ... da 
área indígena, essa. 

O negócio da área aquí, que quando o Fr~ncisco 
Vieira f oi designado para ser Chef e dos Indios, 
para esse toldo aquí de Nonoai, era só os indios 
e .. : e daí ele veio pra cá e percorreu a regiao, daí 
poucos anos foi trabalhando e f oi cortada a ver
ba dos ordenados. Aí fo i quando eles come<;a
ram. Surgiu essa idéia prá arrendar. Arrendar 
pra ter um meio de verbas pra custeio do serv.i<;o 
deles . Entao foi a maneira que come<;aram a ar
rendar pr~ pessoal. 

E depois foi indo né , e eles foram indo, o Fran
cisco Vieira foi arrendando pra um, arrendava 
pra out ro e depois deu urna tormenta f orte e 
caiu os pinheiro, né? E pra lá e pra cá, foi adu
,lando os índios, adulou os indios, adulou os in
dios e botaram a serraría pra cá do Posto onde 
tem aqueta vHinha ali, botaram um engenho de 
serra ali pra poder aprpveitar essas madeiras caí
das , fazer casas pros indios, fazer casas pros in
dios, fazer a benfeitoria pros índios . Que nada! 
Nem isto aqui meu chefe! Tá vendo esta, tá ven
do esta! O engenheiro veio aí prometeu: cavalo 
encilhado, mate no moinho, vaca de leite , boi de 
arado, galinha de rac;a, porco de ra~a. Nós ta
mos.comprando porco aquí com nosso suor. .. e 
ele se foi como dinheiro. 

No comec;o houve um quebra cabe9a aí mas de
pois normalizaram e continua normal , sempre, 
continua, porque o pessoal, os posseiros que tra
balham aqui , eles consideram muito os indios, 
né? Eles sao muito bons, sao muito humanitá
nos .. . 
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Ángelo Posseiro Nao senhor eu, eu por sinal eu, eu qut:ro bem a 
eles, toda hora vem indio aí pede um pao, urna 
coisa, eu ... nao me peso, reparto , o que eu tenho 
num é meu, num é nao. É do povo, como diz o 

' ? causo, ne. 

RESISTENCIA 

XI.ª Assembléia de Che/es Indígenas, Sao Marcos, 
Mato Grosso, Maio, 1978 

locutor 

Horténcio Futéi 
caingangue 

Agora vou pedir , por favor, que seja fa lado um 
pouco mais alto para que todo mundo escute, 
para compreender bem . 
Hortencio, caingangue, Nonoai. 

Entao recebemos o recado do cacique, lá no Rio 
da Várzea, que eu sou de lá, no Rodeio Bonito, 
que é a divisa da área. Entao vou falar agora que 
lá o problema da minha área é que os governos 
do Estado fizeram reserva naqucle peda1;0 lá. 
Mas é uma área só. Mas a mctadc foi a reserva, 
né? Entao o govcrno do Estado, do Rio Grande, 
fez um peda~o como reserva. 

Reserva Floresta/, Rodeio Bonito, Río Grande do Su/ 

Ne/son Xangré 
caingangue 

Canheró 
caingangue 

Narrardo 

Essa área com a reserva tlo restal era urna área 
só, de primeiro, quando cu era pequeno. Foi os 
meus avó que mediram isso, aqueles que moram 
no Rio da Várzea. Os dois véio que tá lá, foram 
eles que mediram ao redor dessa área inteira. 

Fui eu que medí essas terras, oh! F'ui cu com, 
com o finado Borges de Medeiros , governador 
do Rio Grande do Sul . 

Desde que foi decretada a reserva tlorcstal pelo 
governo do Rio Grande do Sul, há 30 anos, um 
pequeno grupo de indios caingangue liderados 
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Joaq11in1 Karinri 
ca111 ga n ¡.; ue 

Zeli!o 

Canheró 
caingangue 

Zeli10 

Canheró 
cwngangue 

Honencio Fiaéi 
cwngangue 

pelo velho Canheró permanece obstinadamente 
na área da reserva. 
Vivendo isolado, em local de difícil acesso sem . ~ . ' 
ass1srenc1~ governamental de nenhuma esp écie, 
o grupo l~der~do por Canhcró é considerado pe
l<?s dema1s ca1ngangue um símbolo da resisten
cia. 

Aí fizeram, eh, essas loucuras deles aí, né. 
Eu fu i nascido e criado aqui. Me t iraram daqui, 
andei por lá , bátendo cabe~a. sabe? Porque meu 
lugar era aqui ! Eu nao podía deixar i'sso aqui. 
Voila\ a aqui me tirava. la, vohava de novo. la e 
'oltava de novo. Agora sim, faz quatro anos que 
ClLt.Ó morando aqui, quatro anos que eu voltei 
de novo aqui, mas gra~as a Deus estou bem . 

E aí quiseram tirar o senhor daqui? 

E, me tiraram daqui, oh! Me tiraram tres vez da
. h' qui , o . 

Tiraram tres vezes? 

Tres vezes. lsso aqui ... aqui era meu! 

Lá é nosso. Nossa aldeia, Já é nosso. Lá me criei 
né. Lá foi onde meus avó me criaram. Que · 1J 
nasd, me criei e agora já tenho 48 anos. 
Entao vim falar sobre essa problema, que lá nin
guém atende nós. Que os guardas num deixava a 
gente plantar, num deixava a gente cortar ca
poeirao, num deixava a gente nem melar, nem 
pescar, porque a sistema do indio é pescar. E ca-
1,:ar também. Entao queremos trabalhar naquele 
nosso lugar que fo i decretado pra nós primeira
mente no tempo dos meus avo. 
Agora, depois que nós fiquemo, tem os guarda 
também . Os guardas florestais que tao cuidando 
dessa reserva, né? Eles nao deixaram nós plán
tar. Por exemplo, se nós plantar , nós qui ser ro
~ar urna capoeira meia grossa, eles num deixam. 
Num deixam. Num quer que nós planta. 
Sempre teimando, sempre nós teimando porque 
aqui é nosso de tempos atrás, num é? 
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Canheró 
caingange 
Zeliro 

Canheró 
caingangue 

Horténcio Futéi 
caingangue 

Joaquim Karinri 
caingangue 

Zelito 

Joaquim Karinri 
caingangue 

Zelito 

Horténcio Futéi 
caingangue 

Inda quer tirar eu de novo, oh! 

E? 

Ele tá combinando pra t irar eu de novo, oh! 
Mas eu disse que num saio mais nao. Só·que me 
matem agora, ahn ! Eu dizia, cu di zendo pra 
eles, oh! Tem m~ita gente por aí que quer tirar 
eu de novo; oh! E os guarda, o ch efe dos guar
da, né? Querem me tirar de novo. 

Entao vinha v'indo, vinha um meu filho chama
do Júlio, né, ele vinha passando. Elés saquea
ram tudo, ele tinha urna maleta, né? Saquearam 
tudo e ... ele tinha urna faca dentro , né, eles tira
ram aqueta faca, né? E num deixaram ele passar 
prá cá também, né? Aí tornei falar de novo. Di
go, esse é meu fio, esse guri nasceu aqui. Ele nas
ceu aqui , ele tem que vir . Eles tao sabendo on
de é que mora o pai, entao eles vao lá , né? Vao 
brigar junto com o pai. Digo: eu achoque nao é 
lei, pra mim num é. Entao eu dizia assim, eu sou 
um índi"o, eu sou um bugre, mas eu sei o que é 
lei. Que eu já compreendo já, né? 

Surraram uns quantos indios ali, e depois fala
ram. Entao digo: eu fui nascido e criado aquí. 

Eles batiam em indio? 

Batía sim. Batia e bate. Inda quem foi a favor de 
nós foi o Padre Érico, lá da aldeia de Frederico. 
Tá aí ele que é pra testemunhar aqui. Esse inté 
eles quase pegaram ele. 

Eles tentaram lhe pegar? 

Tentaram me pegar. Eles tinham urna espada 
desse tamanho assim , e ia me surrar , né . E outro 
tinha urna ... tinha um soga ... assim , né , embola
do na mao, né. Diz que quería me atar pelo meu 
pescoc;o, nao é? Digo: entao atem, se eu roúbei, 
entao, nao é? Se eu matei alguém, se eu fiz mal , 
se eu machuquei nao, é? Se eu andei roubando 
também por aí, né?< Diz: pode me prender. Eu 
sou livre , pode me prender. Mas eu num saio da-
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Mário Juruna 
xavante 

·qui! Pra mim sair, digo, só que me mate. Aí eu 
. . ? sato, ne. 

Porque o índ~o nao é escravo de ninguém. O in
dio é pessoa. Indio sempre f oi adulto. E, pra que 
que a gente trata indio como indio menor? En
tao indio já f oi sempre adulto, já sabe explicar, 
já sabe reuniio _do indio . Num é só branco que 
fazem reuniao. Indio já tem reuniao também. 

Do111 Tho1nás Balduino Acredito que as assembléias de chefes sio o ins
trumento maior~ mais importante, em vista do in
dio se tornar o protagonista de sua·própria luta, 
da sua própria história, o autor, sujeito e desti
natário do seu próprio ~rescimento. E, também, 
revelar os seus valores que antes eles tinham ver
gonha deles e que, num confronto assim de uns 
com os out ros· eles acham que realmente essa é a 
forca que garante a sua sobrevivencia. E tam
bém, isso que é muito importante, deles desco
brirem que eles sio urna f orca. Nio só como 
grupo isolado, mas como conjunto, eles sio 
urna f orca, diante do nosso país e diante do 
mundo. 

TEIMOSIA 

Toldo de lrani, Chapecó, Santa Catarina 

Zelito 

Cle111en te 
caingangue 
Virgulina 
caingangue 

Surpreendidos com a venda de suas terras, os 
caingangue do ex-toldo de lrani, em Santa Cata
rina, vivem hoje dispersos pelas cidades. Alguns 
ficaram e trabalham como agregados nas terras 
que lhes pertencem. 

Sim senhor, o senhor mora onde? 

Eu num moro, eu paro. 

Ele tá de agregado também . 
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Clemente 
caingangue 

Zelito 

Clemente 

Zelito 

Clemente 

Virgulina 

Zelito 

Clem.ente 

Ze/ito 

Clemente 

Gumercindo 
caingangue 

Zelito 

Virgulina 

Também. 

Tá ruim do estómago? 

É, num sei, eu sempre tenho isso, assim. 

O senhor tá aqui há muitos anos também?' 

É eu fui nascido e criado aqui. 

Nascido e criado. 

Desde quando o senhor tá de agregado? 

Eu, tá fazendo seis anos. É daí pra mais, né? É 
daí pra mais. De seis a sete anos. E já vai pra oi
to ... 

Que eles tomaram a terrado senhor? 

Essa minha netinha aqui tava com dois anos, já 
tá com oito anos. Pros nove. 

Nós trabalhando nas roc;:as, nós sem saber de na
da, nós cuidando do nosso servic;o, eles cami
nhando pra lá e pra cá ... poder vender as ... as 
r ossas terras. Nós nada daquilo sabia porque 
nossa vida é só trabalhar nas roc;a. O día que 
me compraram aqueta mínha colonia lá , aon
de eu crieí rileus fi lhos, chegou de tarde eu, 
esse patrao que eu morava lá perto dele, contei 
pra ele. Nós era compadre. Aí ele dísse, aí o nde 
o Senhor tá, eu compreí tudo ... A viúva respon
deu pra ele assim: díz, olha fiscal, eu pon hei o 
senhor pra plantar dentro dessas terra aquí ... E 
lá é deles, lá é pra eles morrer de velho em cima 
daquelas terra, porque f oí o finado meu marido 
que deu pra eles. Porque eles ajudaram o tronco 
velho, ajudaram o finado meu marido a medir 
essas terra. E entao aquetas tres colonia é reser
vada pr'eles. 

E hoje? 

Hoje temo sem terra. 
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Ou1ra 
caingangue 

Cumercindo 

Virgulina 

Gumercindo 

Virgulina 

C11111erci11do 

Virgulina 

Le/i10 

Virgu/ina 

Zeli10 

Virgulina 

Gionercindo 

Cle111e111e 

Ze/Í/o 

Cle111e111e 

·Tamo trabalhando de agregado pra poder vi ver. 

Pra poder vi ver, é. 
Ah , nós ganhamos pouco, trinta e cinco, qua
renta conto, só . 

Quando muito. 

É, quando muito, é! O Senhor ve, tudo na ca,
rencia que nós tamo passando, é, é pouco, né? E 
pouco. 
É agora da minha irma que, que eu, que os se
nhores teve fa lando com a, ... , aquela velhinha 
o ntem , o pal rao dela ... 

Deram prazo de seis meses pra ela sair. 

Seis meses pra sair. 

Seis meses. 

Ainda tao tirando? 

Tao! 

Mesmo o senhor trabalhando de agregado? 

É. 

É, de agregado, o senhor ve, né? Eles, eles se ar
rumam nas costas da gente, depois eles, quando 
tao cheios, nao é, eles ... 

_Esse aquí é o Chico Marcelino. Ele é o cacique. 
Foi por desaforo que queimaram o rancho dele. 
Qucm queimou foi esse ali. Aquele da frente que 
cruzaram na frente dele ali. Esse primeiro daqui, 
que os senhores passa ram como carro ali. . 
E ele fez outra casa depoi de queimada? E saiµ? 

Ele ... daí ele saiu e depois ele voltou e o genro 
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Ze/ito 

Cle111en1e 

Ze/110 

Cle1nen1e 

Zelito 

Cle1nente 

Zelito 

Sr. Marcelino 

Mar~al 
guarani 

dele fez oucra casa pr 'ele ali, por conta dele , né? 

No mesmo lugar? 

É , no mesmo lugar, no mesmo lugar, nao, mas 
pouquinha coisa, uns metros fora um pouqui
nho. É ·onde tá aquele ranchinho ali. Outros 
queimaram, que é do falecido meu fi lho, que eu 
parava junto com ele, né, eu nao tinha compa
nheira nenhuma, né? Parava com ele. E quando 
ele faleceu, dali quando ... nós fomos fazer o sé
timo día, né , dali uns día queimaram o rancho 
dele também, que foi um servir;o meu, que fui eu 
que fi z, né? Fosse eles que fizesse, né? 

Além de queimar o rancho, o que mais que eles 
faz iam pra voces sairem? 

O que eles fazia que ... que, queriam massacrar 
nós . .. queriam fazer de tudo um pouco pra nós, 
num é? Debochar e fazer violencia e ... tudo, né? 
P rometer, ma tar, né? lsso conteceu pra mim. 

E eles andavam armados? 

Sim, eles andavam armados, e, diz que tem ar
ma. Até me esquecí de dizer pra voces aí que ... 
a ndassem meio se cuidando, porque aí tá, eles 
tao sabendo mais ou menos o que é que tá cami
nhando, né? Eles já sabe mais ou menos . Sabe. 
E pra mim fi zeram ... eu tinha que apagar meu 
foguinho de noite no 1neu rancho e ficar no es
c uro pra mim enxergar nos frestros do rancho, o 
que é que vinha me arrodear. 

Seu Marcelino , Seu Marcelino ... ó Seu Marceli
no , Seu Marcel ino. 

Como é que tá? 

No peico ... é. 

Todo mundo pressiona, seu moco. Todo mun
d o pressiona. E prefeito, é delegado, é vereado
res da cidade, é o d inhei ro dos fazendeiros, dos 
latifundiários que é dono disso tudo. aí. Nós es-
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Daniel Cabixi 
parecí 

támos vivendo aqui é de teimoso. É de teimoso , 
como diz o <litado, pobre vive é de teimoso. 

O estatuto do indio é a leí que protege os in
dios ... é tanto assim que se a gente for verificar 
os artigos do estatuto do índio, eles nao estao 
sendo cumpridos ... 
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Estatuto do índio 
(art. 2.0) 

Cumpre a Uniao, aos Estados e aos Municipios, 
bem como aos órgaos das respectivas adminis
trac;oes indiretas, nos limites de sua competen
cia , para a protecao das comunidades indígenas 
e a preservac;ao dos seus direitos: 
I_ - estender aos indios os beneficios da legisla
cao comurri , serripre que poss ível a sua aplica
c;ao; 
l I - prestar assistencia aos índios e as comuni
dades indígenas ainda nao integradas a comu
nhao nacional; 
111 - respeitar , ao proporcionar aos índios 
meios para o seu desenvolvimento, as peculiari
dades inerentes a sua condic;ao; 
IV - assegurar aos indios a possibil idade de li
vre escolha dos seus meios de vida e subsistencia; 
V - garantir aos indios a permanencia voluntá
ria no seu habitat, proporcionando-lhes ali re
cursos para seu desenvolvimento e progresso; 
VI - respei tar , no processo de in tegrac;ao do 
índio a comunhao nacional, a coesao das comu
nidades indígenas, os seus valores culturais, tra
dic;oes, usos e costumes; 
VII - executar, sempre que possível mediante a 
colaborac;ao dos índios , os programas e projetos 
tendentes a beneficiar as comunidades indíge
nas; 
VIII - utilizar a cooperac;ao, o espírito de ini
ciativa e as qualidades pessoais do indio, tendo 
em vista a melhoria de suas condicoes de vida e a 
sua integrac;ao no processo de desenvolvimento; 
IX - garantir os índios e comunidades indíge
nas, nos termos da Constituicao , a posse perma
nente das terras que habitam, reconhecendo-lhes 
o _direito ao usufruto exclusivo das riquezas na
turais e de todas as utilidades naquelas terras 
existentes; 
X - garantir aos indios o pleno exercício dos 
direitos civis e políticos que em f ace da legisla
c;ao !hes couberem . 
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2 Os donos da terra 
Posta Indígena de Nonoai, Río Grande do Su/, 

Fevereiro· de 1978 

Ne/son X angré 
caingangue 

Á ngelo lacan 
caingangue 

Á ngelo Posseiro 

Eu falei pra eles que .... vamos esperar. .. que FU
NAI sempre iá promctendo resolver o nosso ca
so pra nós. 

Porque isso aqui tá fazendo vinte anos .que nós 
tamo aí esperando. E nada! Mas será que nao 
somos gente nesse nosso país? Será que nao so
mos donos da terra aqui? . -
Eles terao ... terao que tomar medida. isso aqui 
num é nosso. ·Todo mundo sabe, nós sabemos, 
que isso aqui num é nosso, né? Nós num com
premo, num paguemo . .. Nós num semo dono 
na'J. Eu no meu modo de pensar o governo de
via tomar medida nestc sentido né? Ou amparar 
nós, ou que ele comprassc .. . 

Dom Tho111ás Balduino Eu acho que, da parte dos indios; há condi~oes · 
deles compreenderem essa iguala entre eles e os 
posseiros, aqueles que saindo daquelas terras 
nao tem onde cair morto. Aaora, nao há a mes
ma compreensao por parte do govcrno com rela
c;ao a esse problema. Eu sei 'JUC quando houve 
aquele incidente em Merure, em que lutaram 
contra os missionários e mataram o Pe. Rodolfo 
por causa da terra, por trás estavam os fazendei
ros. Agora, na frente iam os posseiros, entao, 
empurrados pelos fazendeiros. lsso acontece em 
toda parte. lsso aconteceu no Rio das Cobras, 
·isso aconteceu nos Cherentes, iss0 vai acontecer 
em Nonoai! 
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PRIMEIRA VITÓRIA 

Arquivo TV Paranaense, Canal 12, Curitiba, 
Novembro de 1977 

Ángelo Kretan 
caingangue 

Repórter 

Ángelo Kretan 
caingangue 

Angelo Kretan 
caingangue 

É porque hoje eu viajo para o Rio das Cobras, 
ajudar meus irmaos lá para que venc;:am essa ba
talha perigosa, cheia de amea<;a, de homens 
brancos armados de revólver, winchester, tem 
até metralhadora. E eu viajo pra lá hoje, por is
so que eu tó com minhas frechas na mao pra ... 

Voce acredita na possibil idade de algum comba
te naquela área? 

Acredito. Acredito porque nós tamos reunindo 
bastante gente e se f or peciso eu tenho 80 ho
mens a disposi9ao para aquele combate e acredi
to muito na minha gente, e mesmo que eu, nao 
consiga vencer isso mas eu, como indio e cacique 
de urna tribo caingangue eu morro, derramo 
meu sangue, mas sempre pensando em indio, lu
tando por índio. 

Coma mesma história de todos os out ros postos 
indígenas da regiao sul do Brasil - invasoes, 
violencias, venda ilegal de madeiras, títulos fal
sos de posse, seqüestros e assassinatos - Rio 
das Cobras, no Paraná, tornou-se recentemente 
um marco importante na luta dos indios pela 
posse da terra. Após inúmeras denúncias ao ór
gao de protec;:ao, os índios, pela primeira vez, 
decidiram sozinhos tomar a iniciativa do comba
te, expulsaram os invasores e restabeleceram a 
posse total de suas terras. 

Peguei 17 índios e fui lá , arrombei o paiol com 
50 sacos de milho dele, derrubei tudo e joguei 
canga abaixo e, ali, comec;:ou abriga. Daí foi ... 
pegamos os guaraní lá, tiramos mais quatro, cin
co caras lá dos mais valente, que brigava e que 
mata va . .. a arma que nós tinha era facao. Facao 
e flecha, era a arma que nós tinha. Tiramos mais 
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General ls1narth 
ex-presidente 
da runai 

Repórter 

Retirante 

Repórter 

Retiran/e 

Repórter 

cinco fam ílias, com duas semanas já tinha saído 
) 70 intrusos . Aí que o General lsmarth, Presi
dente da FUNAl , re o lveu de pegar as Forc;:as 
Armadas pra nós aj u dar, pra dar cobertura, 
quando viu que nós tava decidido mesmo a lim-
par aqueta área. · 
Havia necessidade da FUNAI tomar urna provi- · 
ciencia como responsávcl que é pelo índio brasi
leiro, de restituir ao índio aquilo que é de seu di
reito, o que é mais sagrado inclusive para e.le, 
que é a própri.a terra. Entao, face a essa situac;:ao 
que ocorreu, a facc atritos que esta9 surgindo 
por parte de posseiros , agredindo inclusive in
dios, houve necess idadc da FUNAI usar o seu 
poder de policía. Entao, requisitando forc;:a esta
dual pra trazer a ordem e a tranqüilidade a essa 
área. 
Eu nao consultei a comunidade envolvente, né? 
Mas eu sei que há muito interesse aquí na área 
por parte de, de membros até preeminentes da 
populac;:ao de Laranjeiras do Sul. Quer dizer , 
para estes elementos eu acredito que estas medi
das nao estejam sendo simpáticas. Mas eu acre
dito que para o povo brasileiro de modo geral, 
que acompanha essa problemática indígena brá
sileira, essa medida seja simpática efetivamente. 

A senhora saiu de lá quando? 

Saímos sexta-feira. 

Por que? 

Por que que saimo? Porque tava noticiando no 
rádio que era pra sair o quanto antes, que os ín
dio vinham. combatcr com os colono, né, entao 
nós saimo, né? Nós num queria fazer, nós núm 
podía atacar eles, né? Que vinham atropelar 
nós, né, ta va no rádio. Pra nós sair , deixou al
m0<;:0 na mesa mesmo, nem almo<;:ou saiu cor
rendo. Minha nora lá , e filha, tudo . · 
saiu correndo. Minha nora lá , e filha, tuúo. · 

Há quanto tempo a senhora morava lá na reser
va? 
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Retiran te 

Repórter 

Retiran re 

Repórrer 

Retiranre 

Repórter 

Retiran te 

Ángelo Kreran 
caingangue 

37 anos. 

E a senhora ti nha ro~a lá? 

Temo, deixemos ro\;a lá. 

E o governo vai indenizar? 

Eu num sei. 

A senhora tem onde morar ago ra? 

Num tenho. 

E como nós come~amos aquilo al i, e vencimos, 
· fomos até o fim, porque que nós num há de !im
par as oucras áreas? Imo lá pro ... Nelson, vamos 
ajudar ele tirar aqueles incrusos de lá. Nem que 
morra algum, mas sobra muit a gente. Dizque é 
pesado lá mas, se nós ganhamos essa questao do 
Rio das Cobras, ganhamos aquela também. Ga
nhamos aquela , ganhamos essa aquí de, de Cha
pecó. Vamos largar-lhe o pau nisso aí. Vamos 
!impar as áreas indígenas. 

UM A UNHA E OUTRO A FERRO 

Posto Indígena de Nonoai, Rio Grande do Su/, 
Fevereiro de 1978 

Ne/son Xangré 
caingangue 

Angelo lacan 
caingangue 

Essas brigas, masé que , pra resolver mesmo, pra 
parar com tudo isso, é só tirar os invasor. E no 
d ia que o indio também briga eu vou resolver, 
eu, mas entre índ ios. Agora, o caso do branco, 
como é que vou resolver? Eu num entendo qua! 
é que é a lei de branco, né? E negócio é, ~e qu izer 
resolver caso do branco entao ... pegar, fazer um 
grupo e tirar dent ro da área, né, fora da área. 
Mandar ele fora da área. E só. 

Sempre vinha essa projeto de t irar e nunca ti ra
ram. E agora , nesse ano de 1978 , nós queremos 
ver se nós tiramos. Se o Presidente da FUNAI , 
se a FUNAI num der esse jei to, nós imo tomar , 
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Niré 
caingangue 

Ángela tacan 
caingangue 

Niré 
caingangue 

providencia. Eu já num acredito mais no ... o 
que falam lá os governos, fala, Presidente fala, 
tu do quanto .. é diacho que fa la num se acredita 
mais. Aqui num se acredita mais. Eu num acre
dito mais em coisíssima nenhuma. Entao nós 

. h' aqu1,o. 

Nós mesmo já tamo sabendo que a promessa 
que vem de , lá do alto, já nós tamo sabendo que 
é tudo promessa va. En tao va quer d izer , pra 
mim, é mentira, que num posso mais confiá, por 
exemplo, nem neles nem em outro. 
Entao nós que, entao daí aquí dentro da área, se 
num chega nós tomá providencia, bem que nós 
·morremo ou bem que nós materno. Entao dali o 
P residente por certo vai se sentir por algum que 
já é morto. Eie bem que decide pelo civilizado, 
o u se decide por o índio . 

Daqui pra frepte nós só podemos é derramar o 
sangue aqui. E isso aí que justamente o meu ín
dio aqui tá falando a essas alturas que já tá se 
culminando. 
Se o Presidente acha que nós num semo certo, 
nós também num imo se perturbar por essa pala
vra dele. Porque cada governo, cada na~ao, ca
da origem que tem o nosso país, eu creio que ca
da um deles tem o governo. Entao nós tomemo 
providencia nesse trabalho, porque se nós matar 
os out ros nós num imo se queixar, se os outros 
matá nós num se queixemo. Só nós queremos 
ver a nossa cobran~a de alguma ferida que sai 
aqui no nosso país. Entao o nosso povo é tudo 
unido. Entao onde um cai, tudo caí. Entao nós 
nunca deveremos deixar a nossa autoridade cair 

· sozinho , a nenhum dos nossos fío nós num dei
xemos cair sozinho. Onde urna crian~a cai, onde 
um velho cai, nós caimo tudo junto. Eu mesmo 
to f azendo reuniao ali agora com nossos pró
prios indios ali ,_qualquer dia, num sei se é hoje 
ou amanha, nós vamos se ajudar ent re nós, nós 
vamos se armar rudo , nós vamos bater com esses 
in trusos aí. E daí nós vamos come~ando, nós va
mo casa por casa . É o único jeito. 
Eu num vou dizer que tudo nós imo vi ver, por
que nós temo que uns ou outros tem que morrer. 
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'Porque esse negócio de bater com gente ali , um 
a unha outro a ferro, ai, num é bem assim pra 
pessoa vencer. 

Nonoai, Rio Grande do Su/, Junho de 1978, após a 
Expulsiio 

Posseiro Expulso 
(/) 

Repórter 

Posseiro Expulso 
(2) 

Repórter 

Posseiro Expulso 
(2) 

Repórter 

Posseiro Expulso 
(2) 

Repórter 

Posseiro Expulso 
(2) 

Eu nao esta va, ta va só a mulher. A partir das 11 
horas mais ou menos ela estava carneando urna 
galinha. Eles chegaram 8, 10 índios , chegaram, a 
primeira coisa, invadi ram o chiquei ra, daí eta foi 
pedir pra eles: voces me deixem o porco que é 
pra mim fazer urna banha. Diz: nao! E amea~a
rarn flecha pra ela com a crian~a. E daí entao 
agarraram e invadiram pra dentro do rancho. E 
daí agarraram· e tentaram, dizia: e fulano? -
Fulano saiu, né? - E ondeé que ele foi? - ~le 
foi a Frederico. - Que hora ele vem? - As 
duas_ e meia. - Nós vamos vim aq ui pra matar 
ele. As duas e meia nós viemos, quando o o nibus 
chegar nós viemo mata r ele aquí. 
Aí. . . quando cheguei em casa foram correndo 
me encontrar e ela ... te arranca porque eles te 
matam, te arranca porque eles te matam e tavam 
tentando, né, matar os bo is . 

O senhor foi amea~ado diretamente pelos in
dios? 

Nao, Senhor, nao fui. 

O senhor ficou com medo? 

Com medo. É ... Saí. .. 

E o que que o senhor deixou lá? 

Galinha, porco, e as planta tudo. 

Que plantas? 

Milho , soja, feijao preto. 
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Repórter 

Posseiro Expulso 
(2) 

Repórter 

Posseiro Expulso 
(2) 

Repórter 

Posseiro Expulso 
(3) 

Ne/son X angre 
caingangue 

Repórter 

Música 
lepé Tiaraju 

O senhor nao colheu nada? 

Nada. 

Deixou tudo como estava? 

Tudo lá, como está. Galinha e tudo, lá. 

Voces tem contrato recente de arrendamento 1a 
FUNAI? 

Nao , nao conseguimos contrato com o chefe da 
FU NAI. O Chef e do Post o Indígena disse o se
gu inte, que quando procuramos ele ... ele disse 
que era pra nós aguardar e ir plantando, que 
quem planta colhe. 

Entao os indios colheram daquele que era· um 
homem que brigava muito , um homem que 
su~rava índio, sabe? Entio as roc;:as daquele, que 
fo1 colhida, os outros colheram. Mas eles fize
ram .assim porque eles conhecia morador por . 
morador, quem era ruim, sabe? Entao aqueles 
perderam as roc;:as-. 

Durante mais de quarenta anos e nem sempre 
pacificamente esses homens, cerca de 5.000 pos
seiros ao todo coexistiram com os índios e com a 
permanente ameac;:a de ter que, um dia, devolver 
as terras que invadiram e desmataram a seus le
gítimos ocupantes, os 1.200 caingangue da Re
serva Indígena de Nonoai , aqui no extremo nor
te do Rio Grande do Sul. 

Me orgulho do nome que eu uso 
Num pergunte por qual a razlo 
Perguntando os anais do passado 
E os heró-is dcssa-imeni8 n~io 
Ao ver que esse canto do mundo 
No passado nao foi brasilciro 
Que levou a cobica dos bomens 
Que vieram do solo csuangciro 
E ao pisarcm no chio da querencia 
Encontraram em completo abandono 
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· Se um indio valen te e guerreiro 
Que gritava esta terra tem dono. 

Dorn Thomás Balduino É, jogar posseiro assim na rua é criar um proble
ma social gravíssimo. Eu nao digo que eles deve
riam ficar nas áreas dos índios. Mas eu achoque 
nesta oportunidade o govcrno deveria assumí
los, assim como está assumindo os í_ndios. 
Assumí-los e colocá-los cm o utras áreas . E sabi
do que a Uniao di spoe de muitas tenas que fo
ram habitadas por índios, e que hoje estes índios 
nao existem m'ais, e onde se poderia facilmente 
reassentar estes diversos posseiros. Tranquila
mente . 

. Repórter A grande pergunta agora é até q uando os possei
ros ..revoltados vao resist ir a urna amea<;a, que 
com o frío e com a fome já come<;a a surgir entre 
eles. Desesperados e impedidos de colher suas la
vouras os ex-invasores de terra já falam agora 
em invadir os armazéns e super-mercados de No
noa1. 

Ne/son Xangré 
caingangue 

Ne/son Xangre 
caingangue 

A/cides Xanté 
caingangue 

JORNAL NACIONA L/ RI O GRAN DE DO 
SUL 

Eu acho que nao é as polícia, porque nenhum· 
das polícia no iníc io nao participaram. Quem 
fez, decidiu isso foi, os índios tivcram feito reu
niao sobre esses problemas . E aí fizeram isso, 
mas nao foi as polícia. Só as polícia desarmaram 
algum índio dentro da área. E assim foi desar
mado os índ io. Com aqui lo os índio revoltaram 
mais a inda, quase que revolta até com, com as 
polícia. 

Sao Paulo, Outubro de 1978 

Assim mesmo algum tinha vontade de teimar e 
ficar dentro da á rea, sabe? Nós acharia que ele 
tinha condi<;oes de ficar dentro da á rea. Mas, as
sim como os indios nao quería que ele fic~sse, 
ele tinha de sair igual. 

Entao daí aqueles q ue tava acampado com as 
barracas a rmada na beira da á rea, eres disseram: 
se nao tirasse aré o fim de se mes, entao eles ti-
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Ne/son X angré 
caingangue 

nha o direito de entrar também por causa daque
le um que tava plantando e, e nao quería sair. 
Entelo a promessa que ele sempre tem feíto-, é as
sim: pra tirar ele dentro de área, de Nonoai, é só 
se tirasse ele mono. E como aconteceu, que_foi 
morto, mesmo. 
Entao ele dizia, se os índio chegasse lá na casa 
dele ele queria deixar pelo ¡nenos dois ou tres ín
dios estirados no terreiro dele. 
Daí os índios foram dizer para ele assim, olha, 
Seu Adao, nós viemo aqui fa lar com o senhor, 
conversar, pra gente se entender que, o senhor tá 
errado, disseram pra ele assim. Daí disse: bom, 
o homem nao disse nem cinco palavras. Daí dis
se assim: eu nao tenho conversa com voces, e 
passoú a mao no revorve. Quando ele passou a 
mao no revorve _na cintura dele o rapaz aquele 
agarrou nele e boleou com revorve e tudo daí. 
Mas assim mesmo o homem conseguiu dar dois 
tiros e queimou o quarto do rapaz, igual, mas 
num foi m ui ta coisa. Entao foi aquilo, o homem 
se perdeu, os índios num deram tempo pro hó
mem. E os outros fi lhos dele , os dois filhos, 
avan~aram os outros de foice e facao. Bom, daí 
os índios fizeram o que puderam, fizeram a de
fesa, né? Daí eles, com o mesmo revorve que to
maram déle, eles balearam os filhos dele. É, o 
causo foi assim. 

E isso aconteceu muito. Índio mach uca os bran
ca, branco machucou índio, e assim foi indo. 
Branco matou índio e índio vez em quando mata 
o branco, né? 

XXX~ Reuniiio Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciencia - SBPC Siio Paulo, Julho de 

1978 

Darcy Ribeiro Depois de décadas em que viram suas terras in-. 
vadidas os grupos indígenas do Rio Grande do 
Sul conseguiram urna vez expulsar os invasores. 
Eles decidiram entrar para abriga, decidiram as
sumir eles mesmos a sua 'def esa e puseram os co
lonos para f ora. É urna lástima para esses colo-
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Daniel Cabixi 
parecí 

Darcy Ribeiro 

Tito 
nambikwara 

Marfal 

nos, mas lástima maior ainda é que eles queiram 
fazer a reforma agrária a custa dos índios, que 
tem tao pouca terra. Os índios, aquela ilhazinha 
mínima, no meio do mar do latifúndio gaúcho, 
era preciso lutar contra o latifúndio gaúcho. E 
nao permitir que a solu~ao fosse dada para 
aqueles poucos camponeses miseráveis contra 
aqueles poucos índios mais miseráveis ainda. 

... a coisa mais beta. é um exemplo, é um exem
plo de consciencia, gente, é um exemplo de luta, 
nqs copiarmos o que os índios caingangue fa
zem. Muitos brancos podem dizer que isso sao 
coisas dos padres, sao os padres que estao insti
gando os índios. mas nós ternos que mostrar a 
essa sociedade dos brancos que é o índio que es
tá assumindo a luta. Grande maioria dos bran
cos tratam o índio como crian~a , dizendo: ah 
crian~a. os índios nao fazem essas coisas. sao os 
padres. Isso é urna grande mentira gente, isso é 
urna grande mentira que nós ternos de declarar a 
opiniao pública! 

O que nós devemos fazer sobretudo é respeitar 
nos índios o caminho novo que eles estao to
mando aquí e no mundo inteiro. que é o do 
auto-comando de si mesmos, que é o das reu
nioes de índios com índi~s. pra decidirem o que 
eles vao f azer e pra decidirem se defender. E já 
nao como. como tutelados da FUNAI, já nao 
como protegidos do governo, confiantes no go
verno. que nao os protege. Que eles tomem a ini
ciativa de fazer o que é indispensável para serem 
reintegrados na posse do que lhes pertence. 

Se os brancos invadiaram, nós vamos invadiar 
na área deles também. Eu ataco mesmo. Hoje 
em dia, eu num facilito mais com branco. 

Nós ternos que falar. nós ternos que brigar com 
o prefeito. como delegado da cidade, comos ve
readores. para manter o, a nossa gente aqui. 
Nossos filhos, nossos irmaos. nossos parentes, 
nossos patrícios, para que eles tenham um peda
cinho de terra pra trabalhar, pra vi ver. pra mor
rer . 
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Mário Juruna 
xavante 

O· índio sempre f oi sempre en ganado pelo bran
co. Sempre o índio foi pisado pelo branco. En
tao lioje o branco tem que respeitar índio. O ín
dio tem mais civiliza~!o que cidade. Cidade nao 
é civilizado. Eu acredito que indio tem muito 
mais civiliza~ao do que gente que vive na cidade. 
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3 O írtdio como negócio 

Narra~ao No Post o Indígena de Nonoai cerca de 1000 hec
tares das terras dos índios sao utilizados para a 
planta~ao de soja e explorados diretamente pelo 
Departamento Geral do Patrimonio Indígena -
DGPI. . 

Ne/son Xangré 
caingangue 

Ze/ito 

Ne/son Xangré 
caingangue 

O DGPI é um setor empresarial da FUNAI cria
do com o objetivo de tornar as áreas indígenas 
auto-sustentáveis. Com esse fim, executa proje
tos de explora9ao económica das reservas . 

. -
É do, num sei lá, do DGPI, num entendo, da 
FUNAI, da gente da DGPI. Tá entrando, num 
sei lá o que ... 

A comunidade indígena ganha algum dinheiro 
com essa planta9ao de soja? 

Nao, cada safra, nao. Levam tudo pra fora e só 
deram um trator com tudo que, nós brigando aí · 
~om eles deram um trator mas num tem equipa
mento, num tem carreta, nós tá, precisando do 
trator, tem só a grade e o arado, sabe? A gente 
precisava de carreta, mas num veio. Foi pedida e 
num veio. Foi pedido tres tratores ... oferecerám 
dois mas veio só um. E pequeno ainda, num dá 
pra trabalhar com servi~os pesado, assim. 

• . 

81 



\ 

ESBULHO 

Posto Indígena de Mangueirinha, Paraná, Fevereiro 
de 1978 

Narra~ao 

Norberto Pota 
guaran1 

Narra~ao 

Dentro da área indígena de Mangueirinha, no 
Paraná, encontra-se a maior reserva de araucá
ria do mundo, com mais de 200.000 árvor~s. 
Além dos pinheiros, diversos tipos de n:iadeira 
de leí como cedro, cabriúva, floro, ca1arar:ia, 
marfim, angico, sassafraz, despe~taram a cob19a 
de grandes empresas do sul do pa1s. 
Em fins de 1959 o entao governador Moysés Lu
pion emitiu irregularmente dezenove títulos de 
posse de terras, posteriomente anulados gra9as 
as denuncias da imprensa . Urna única exce9ao 
- esta área de 9.000 hectares, ainda hoje em no
me do grupo Slavieiro . A questao está na justi9a 
há mais de quinze anos. 

Essa floresta é nossa . Que essa área aquí foi 
comprada pelos indios antigos. Essa área nunca 
foi doada como, a maioria achaque é doada pe
lo governo. Na burocracia é doad~, mas na reali
dade f oi comprada essa área. Fo1 comprada no 
tempo do ... do antigo cacique que liderava o 
grupo aquí, que era o finado Kretan. Naquel.a 
época tinha urna colonia militar em Palmas, e t1-· 
nha urna outra colonia militar no Cho pin. Entlo 
o exército quería f azer esse trajeto mas !1ªº .tinha 
como nao tinha estrada. Entao da1, v1eram 
aqui, ~ontrataram os índios daqui , para ajudar a 
fazer essa estrada. Daí os indios trabalharam na 
picareta, no machado, no enxad~o, fazendo essa 
estrada. Como naquela época n1nguém d.ava.va
lor a terra, ninguém dava valor ao matenal, lSSO 

aqui era sertao. En tao, na hora de receber, o fi
nado Kretan e o povo dele requereu em terras. 
De 1970 para cá que come9ou a constar como 
área indígena registrada no Departamento de 
Terras. 

Com inten9ao de dificultar a comunica9ao entre 
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Norberto Pota 
guaran1 

Narrafao 

Norberto Pota 
guaran1 

os indios a reserva de Mangueirinha foi recente
mente dividida em glebas. A área cm lit ígio com 
o grupo Slavieiro separa as 1 ribos caingangue e 
guaran1. 

E a área aquí fo i dividida em tres? 

Em tres, em tr.es partes. A é guarani , e a li é fa 
zenda Slavieiro, e aq ui é nossa . Gleba A , Gleba 
B e Gleba C. Gleba C é aq ui onde nós estamos. 
Os guaranís tao na gleba A e os Slavieiro tao na 
B. 
Aq uilo f oi vendido pelo governo anterior e nos 
tiraram de lá , inclusive eu fui um dos que saí de 
lá, d4quelas fazenda, daquelas terra. 
Quem , quem se considera dono daquilo lá é os 
Slavieiro , mas os dono mesmo é nós, índios aq ui 
de Mangueirinha . 
Nós vamos avarn;ar lá e vamos 1omar aq uilo . E 
como aquilo é nossa terra, assim como nós con
seguimos ganhar aq úela q ues1ao lá do Rio das 
Cobras, perigosamente, nós ganhamos essa q ui 
muito fácil. 

Com cinq üenta anos nao scrra iodo o material 
que tem. Só o pinheiro, fo ra da madeira de leí. 
Que a floresta aí é mui10 rica. Tem madeira de 
diversos ti pos. 

Como noutros postos do sul do país o corte de 
pinhei ros é import an te fonte de renda para o 
Departamento Geral do Patrimo nio Indígena da 
FUNAI. 

E nós entramos num acordo com o, com o pes
soal da FUNAI, o pessoal do DGPI. Que nós 
nao estava aceitando. Porque nós 1inha exemplo 
nos oucros postos. Entao nós, fazia anos que 
nós cava nocand0 nos o utro po tos, serraría ser
rando , nao saía nada por índio. En1ao daí quan
do eles vieram pra montar a erraría nós se reu· 
nimo a comunidade e, exigimo dele qual era a 
finalidade . Conforme a finalidade cla trabalha
va, confo rme nao trabalhava. Ela iniciou traba
lhando , mas já fazia sei meses que eta tava ser
rando e nao .. . nós num ta va vendo nada. En tao . 

83 



1 

'1 

\ 

Narrar;tio 

Angelo Kretan 
caingangue 

nós resolvemo de ... fazer urna reunH1o .. . coma · 
comunidade e tomemo providencia de inativar o 
servi90, o servi~o ficou inativado por sessenta 
dias. E fomos a Brasilia e nossas reivindicacoes 
pro General lsmarth, ele concordou . 

Urna das reivindica~óes era a constru9ao, pelo 
DGPI, de casas nos mesmos locais das antigas 
palho~as , de acordo com o desejo dos próprios 
moradores. 
Apenas um ter~o do total de casas necessário f oi 
construido até hoje, e assim mesmo por iniciati
va exclusiva dos indios. 

Há urna serraria aí que transporta madeira, 
manda milhóes de cruzeiros pra lá , pra cima, e 
nós, veja os indios aqui, numas palho9as aqui, 
oh! En tao eu penso o seguinte: é, se a serraría 
vem pra serrar, fazer aproveitamento, vamos 
construir casas, casa pra essa gente, né. Urna in
dústria dessa ai só pra dar dinheiro pra, pros 
grandes lá de cima e nós ficamos na mao, fica
mos esperando, se vem ou nao vem. Mas venha 
a verba, ou nao venha, nós fazemos as casas. 
Vamos come~ar. A partir de maio em <liante co
me9a a f azer essas casas aquí no Paiol Queima
do. 

XI.ª Assembléia de Chefes Indígenas, Sao Marcos, 
Mato Grosso, Maio de 1978 

locutor 

Claudio Níníto 
guaran1 

Claudio. Claudio Souza, guarani. Posto Doura-
dos. · 

Mais urna vez tou aqui porque recebemos convi
te da aldeia .xavante. Entao os Caiuá num pode 
vir , entao eu represento dois tribo, o caiuá e o 
guaraní. Porque lá é mesma coisa um, passari
nho na gaiola. A FUNAI tem eles como na gaio
la, num deixa sair . Se sair precisa ordem, como 
prisioneiro. Entao eu sai assim, sem ordem, sem 
nada. 
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Posto Indígena de Dourados, Mato Grosso do Su/, 
Mar~o de 1978 

Narrar;iio 

Claudío Nínito 
guaraní 

freno 
caíuá 

Filho do freno 
caíuá 

Claudio Ninito 
guaraní 

A cidade de · Dourados é 'um importante centro 
comercial e entroncamento rodoviário do sul de 
Mato Grosso. 
A proximidade 'da civilizai;ao, coma conseqüen
te desagrega9ao das sociedades indigehas leva
das ao alcoolismo , prostitui9ao e criminalidade, 
transf ormou o Posto de Dourados, praticamen
t~ .um subú.rbio da cidade, num dos mais explo
sivos do pa1s. O constante tráfego de brancos 
pelas duas estradas que cortam a reserva provo
ca brigas e nao raro mortes. 
Para agravar ainda mais esse quadro, há alguns 
anos diversas familias de paraguaios e indios Te
rena foram transferidos para a reserva, sem ne
nhuma espécie de consulta a tribo Caiuá, que aí 
habitava originalmente. 

Problem~ da área que eu to falando é esse aqui, 
oh! Aqu1 ... tá tudo tomado pelo os posseiro 
aqui, oh! Os indios caiuá tá só nesse, nesse qua
drinho aqui, oh! Esse é pro lado do lreno, sabe? 

...... fala caiuá . ........ ..... ... ... .... . ... ........... ... . 

O velho capitao tá dizendo aqui que já faz mais 
de quarenta anos que ele mora aqui, sabe? En
tao ele disse, aqui, desde pequeno, ele ouviu 
com os ouvidos dele, e tá di zendo que ele nao 
que:er mais conversa, porque entra muita gente 
aqu1, sabe, entao desconhecido e ele, ele quer vi
ver em paz agora, que ele já tá velho e cansou de 
sofrer. 

Entao, daqui pra lá, nesse lugar aqui, tem um 
pouco de guaraní que nem falei, trinta familia, e 
alguns caiuá ali naquele mato, ali, assim. E, é 
só. Entao o problema do Ramon, ele, ele quer ti-
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Ramon 

Zelito 

Ra111on 

Filho do freno 
caiuá 

Ramon 
/eren a 

Caiuá 

Narrariio 

Zeli10 

Vários 

rar aí, sabe? Tirar, quer dizer, limpar nós daqui, 
mandar para outro canto, sabe? 

Eu gostaria que voce dissesse seu nome. 

Ramon Machado da Silva. 

Qua! é a sua tribo? 

Terena. 

O que é que voce faz aqui na reserva? 

Capitao da reserva. 
~ 

En tao ele tá di zendo que ... agora como os, os 
Terena dizem, que os caiuá num trabalha, entao 
quer dizer que quer expul.sar os caiuá daqu i para 
eles tomar os terreno daqu i pra eles sabe? Entao 
quer dizer que os caiuá num trabalha , porque é 
pregµic;oso . 

Existe maus elementos aí que, eu na minha ma- . 
neira de pensar , eu achoque devia de, ser trans
ferido para outro posto. Se num , num houver 
um castigo mais duro, transferir pra outro pos
to. Longe daqui. Porque tem maus elementos aí, 
indios que vive atrapalhando o nosso trabalho. 
Num trabalha e vive tumultuando os outros. 

E falava de nós, o Caiuá num trabalha, o caiuá é 
preguic;oso, o caiuá é, e é isso, mas ... em que 
condic;óes que nós vamos trabalhar? 

A roc;a comunitária representa urna voila as tra
dicionais atividades coletivas do cultivo da terra. 
Está sendo experimentada como sentido de con
ciliar a cultura indígena as necessidades de inte
gr.ac;ao como sistema produtivo da sociedade ca
pitalista. 

Nessa roc;a voces todos trabalham j untos? 

É, tudo junto. 
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Claudio Ninito 
guara ni 

Morral 
guarani 

Tudo junto . 

É, é tudo incluído é, essa roca aí. Essa roca aí é 
tudo que tá aquí . Esses todos que o senhor tá 
vendo aqui é tudo .. . 

Voces ainda nao plantaram nada? 

Nao, nada. 

Agora que comecou ... 

Agora, agora que comecou. Deus ajuda que ... 
esse ano nós saimo com a lavoura boa, né? 

Particularmente os índios caiuá, como todos 
seus irmaos guaraní, permanecem com desprezo 
pelos valores materiais e pelo desempenho pro
dutivo exigido pela nossa sociedade. 

CASO MAR~AL 

A área é essa aqui, oh! Dessa árvore ali, aquela 
peroba lá, e dali pra baixo. E aquele ali era do 
Marcal, sabe, mas tomaram dele tudo . Entao tá 
só com um pedacinho ali·, sabe? Aquele eitinho 
lá. Minha área ia até na peroba, sabe, lá, o se
nhor tá ven9o lá. Pois é. Entao lá Ramon to
mou, deu pra outra pessoa. E a área também do 
Marcal ia até lá em cima. Do Man;al esse pedaco 
aqui, vamos mais pra cá, pedacinho dele é ... 
Olha que nem ali, eu falei, tomaram tudo dele . 
Até, até essa árvore é dele. Só aqui mesmo aon
de, aonde ele plantou, sabe? Os outros tudo eles 
tomaram dele. 

Anteriormente eu, morava, eu era radicado em 
Dourados, no P.I. Dourados. Mas aconteceu 
um fato muito desagradável, um fato muito tris
te comigo e com a minha família. O caso que 
aconteceu comigo foi em 1974, no mes de abril 
f oi dia 8. Mais ou menos 9 horas da manha, e~ 
esta va f azendo relatório mensa! do movimento 
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Claudio Ninito 
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. do ambulatório pro P.I. quando apareceram um 
grupo de índios liderados pelo Capitao Narciso, 
índio caiuá e também o Capitao Ramon da Silva 
Machado, que é outro capitao, que é braco forte 
naquela época do encarregado José Sardinha. 
Chegaram ali, conversaram como encarr~gado, 
com outro c~pitao, e foram destacados, mais ou 
menos dez índios entraram assim de sopetao, re· 
pentinamente dentro do ambulatório e, me pe
garam, como eu fosse um criminoso, um ele
mento perigoso. Entraram lá, me pegaram e m1' 
rasgaram toda .a roupa e ... quase me deixaran 
au. E me levaram fora da casa do Posto, fora de 
ambulatório, e onde fui espancado e, pelos ou
tros indios. Eu nao culpo índio nao, o índio nao 
teqi culpa nenhuma. Eles foram subornados pe
lo .ca pitao Ramon, e o encarregado pra f azer es
sa injustica contra a minha pessoa. 

A disciplina aqúi entre nós. Aí depende do pro
blema que o índio fez, entao a gente chama ele 
atencao, conversa com ele. Se for demais a gente 
dá um castiguinho para ele aí, né? Porque já tem 
acontecido casos pesados. E nós num queremos 
encrenca, queremos trabalho, queremos progre- . 
dir na lavoura, nosso objetivo é esse. Se isso 
continuar, esses maus elementos f azendo is so aí 
e a FUNAI num tomar providencia com as auto
ridades de fora, acho que nós vamos ter que in
tervir e, daí, eu acho que precisa ter mais um 
pouco de energía, por causa que ... nossos patrí
cios tá pegando assim, coma fraqueza da disci
plina eles tao pegando um caminho mau, apren
dendo caminho de maus elementos, e nao tendo 
urna disciplina, um tipo de execucao mais enér
gico, eles vao acostumar. E num queremos maus 
elementos em nosso meio. 

É, foi assim. Quer dizer que, de matar assim, pe
la polícia do Ramon mesmo , né. Sabe como é 
que o Ramon fez? O Ramon é danado viu? 
Quando ele nao tinha arma ele pegava . .. gente 
de fora que passava de bicicleta , ou a cavalo ou, 
ou um boiadeiro, eles tomava, sabe? E foi arru
mando arma de fogo . Ah , e vou falar outra coi
sa. Arma de fogo tuao os posseiros tem. Tudo 
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eles cá, tá, guardando com eles. Encao, encao, 
em vez de Ramo n , o próprio Ramon sa ir, ele 
mandou as polícia. l\llas indio escapou mui to. 
Aqui foi matado indio. Bem aq ui ... ali na 
baixada. Essa morte eu vi, comos mcus olhos vi . 
Po r isso que eu fui perseguido: 

Olha seu, pra falar bem a verdade, eu fui perse
guido, ali, porque o encarregado naquela época 
estava venciendo madeira e queria que eu panici
passe dos lucros, com ele ... com ele e como Ca
pitao Ramon. Mas como eu nao concordei , en
tao ele tramou essa perseguic;ao contra a minha 
pessoa. 

Eu achoque nós devc dar um bom cxemplo, pra 
toda essa juvent ude que tá crescendo. 
Eu esto u est udando . 

Oque? 

É ... pro jeto l\ll inerva. Já fiz inscric;ao pro Madu
reza agora em, mes de maio va i ter o exame. 

Antes que, Ramon num era capitao, num tinha 
acontecido conosco essas coisas nao. Toda vida, 
nós vi vemos bem, nunca foi atropelado nin
guém, nunca ho uve perseguic;ao, né, e agora nós 
num ternos mais sossego. Yolta e meia nós tem 
q ue, tem vez que nós nem num pode do rmir a i ... 
muito, né. Tern que se1npre tá passando sono. 

Eu achoque o índio esclarecido, ele temo direi
to de defender a causa indígena do Brasi l em ge
ral. Bom, minha vid a tem sido uma vida de luca 
constante , em favor dos indios. Eu podia estar 
vivendo na cidadc, mesmo em Sao Paulo, Cam
po Grande, aqui em Malo Gro'>so, melhores ci
dades, ern melhores condi<;ócs. Mas eu reneguei 
tudo isso pela causa de minha gente. E eu tenho 
contrariado mesmo as autoridades nossas, da 
FU NAl , por causa de injusti<;as que minha gente 
vem sofrendo, a t ravés desses anos. Meu pessoal, 
minha famí lia nao concorda, condena isso . Eu 
acho .. . eles acham que eu devo abandonar isso 
aí . Que devo vohar pra casa, ficar qu ietinho e 
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deixar, alheio o sofrimento dos meus irmaos. Eu 
nao a!!üento nao. Minha vida vai ser até o fim , 
essa lwa, insana, urna lu ta infrut ife ra até aquí. 

O GRANDE GOLPE 

Eles ·que ped.iram, né? Entao .. . 

Pediram o que? 

Pediram pra emancipar. O senhor so u be, né? 
Emancipar. En tao os indios , os indios caiuá e os 
gu_arani num aceita, porque nós num entende
mos o que que é emancipar. 

O pro jet o de emanci pa~ao, a nosso ver, é um 
projero hipócri1a. Porque ele tem urna aparencia 
de promover o indio, de dar a ele liberdade, li
benac;ao da tuiela. Na rcal idade, essa emancipa
c;ao.é 1otalmen1c prejudicial ao ind io. 

O indio mesmo pode vender a própria terra dele,. 
porque nao vai ter dinhciro toda vida. Pode aca
bar dinheiro, pode vender te-rra, vai pra cidade, 
vive na cidade. 

Quer dizer, o governo se desincumbe, com rela
c;ao ao índio. E o indio é jogado a merce dos 
grupos envolventes, da sociedade envolvente. 
Ponanto, vai cair sem dúvida nenhuma no ex
trato mais baixo da nossa sociedade, na pior 
marginalizac;ao. 

Se Deus quizer, eu outra vez, o senhor vai me 
encontrar outra vez, né? Mas agora eu num pos
so atender. 

Sem terra, e numa sit ua~ao de nao poder compe
tir com ninguém , ele nunca será integrado· na 
nossa sociedade como urna pessoa participante, 
ele será um marginalizado e o pior marginaliza
do da nossa sociedad~. 
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Dileno Tancredo. Dileno Tancredo. Nascí aquí 
no Brasil, aqui, nascí ·também aqui. Fui criado 
aqui m.esmo. Eu posso falar o língua, compreen
de tudmho. Meu pai era baiano, minha mae ín
dia. Pura. 

Se reconheceu, há muitos anos no passado, que 
era necessário dar aos índios um amparo com
pensatório, dado o fato de que em contato dire
to com a civiliza9ao ele tendia a ser dizimado, 
em contato direto com a civilizac;ao ele sofria en
fermidades que· vao desde a cárie dentária que 
eles nao conheciam antes, a tuberculose, a sífilis , 
que eles nao conheciam, e que tendía a dizimá
los. Nao só para ampará-los das enfermidades, 
das pestes dos brancos, mas também para livrá
los de outra peste , que é a cobic;a , que tendia a 
tomar toda<; as su;is tP.rras. 

É por iss<? qu~ o CIMI, analisando esse projeto 
d~ em.anc1pac;ao, procurou ver o que estaría por 
tras d1sso. t. nos chega~os a conclusao de que é, 
no fundo, urna emanc1pac;ao das terras. O inte
resse mesmo, oficial, com relac;ao a esse projeto, 
que estava sendo levado assim com ac;odamento 
é com. relac;ao as terras. As terras passam a se; 
da Un1ao, nao sao de outras pessoas, eram antes 
terra~ dos ,índios. Os índios recebem aquilo 
que e o modulo que o INCRA d1spóe normal
mente para cada pessoa, podendo essa pessoa 
negociar esse módulo. 

Porque tanta gana, e nesse momento tanto es
f?rc;o, para fazer urna coisa tao violenta, e tao 
v101ent~ d1apte do mundo'~ O mundo inte1ro está 
atento para isso, para declarar agora que se vai 
emancipar os indios e na verdade colocando nes
sa emancipac;ao todos os termos de que Dom 
Tho~ás no __ s falou aquí. Emancipac;ao que signi
ficara~ ,qu~? J?ecre~ar 9ue a tribo tal , que o gru-
1?º tal Ja nao e de 1nd1os. Decretar simultanea
me~te que as rerras que eram deles já nao sao 
ma1s deles, porque seriam da tribo. E nao haven
do mais tribos nao sao deles. 
Tomar daquelas terras um pedacinho e dar 
um minifundiozinho pra cada índio , com direito 
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á ele de vender dentro de 15 di as. E prometer · 
que. f ará alguma coisa por eles como bóias frias, 
de ongem indígena, no futuro. Nisso consiste a · 
emancipac;ao. O que é que está atrás disso? 
No Estado do Sul do Mato Grosso existe urna 
reserva indígena muito grande, demarcadá por 
Rondon, com mais de meio milhao de hectares. 

·Esta reserva está toda fracionada e arrendada a 
grandes empresas e há imensos interesses econó
micos ao redor desta reserva. 

Posto Indígena Bodoquena - Miranda - Máto 
Grosso do Su! - Abril de 1978 

Ambrosio 
cadiuéu 

Zelito 

Ambrosio 
cadiuéu 

Darcy Ribeiro 

Velho 

Inniio do A1nbrosio 
cadiuéu 

Porque os nossos bisavós lutaram, na época da 
guerra do Paraguai. Venceram a guerra, os ín
dios cavaleiros, os índios cadiuéu. E hojea nos
sa terra está sendo invadida pelos brancos. Isso é 
urna coisa que nós nunca vamos permitir que a 
nossa terra seja invadida.Nós queremos ter um 
apoio assim, para que a nossa terra volte de no
vo pra. nós, pros índios cad i uéu. 
dios cadiuéu. · 

Quanto da terra de voces tá invadida, mais ou 
menos? 

Está 900Jo invadida, a nossa terra invadida, pelos 
invasores. 

Eu suponho que esta seja a maior reserva indíge
na do Brasil. Ocorre que a pressao que há no 
sentido de tomar essas terras de muito alta quali
dade para o pastoreio e para a agricultura, a 
pressao é muito grande. 

Toda essa gente tem tudo armamento de exérci
to. Tem metralhadura, e tem mosquetao, tá bem 
armado, né? 

Porque se nós voltasse pra lá, eles podía matar 
metade dos índios e dizer que nós aquí num, 
num temo , nós achaque , perder a vida por cau
sa de, de ... tá ceno que a nossa terra, nós ternos 
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Ambrosio 
cadiuéu 
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amor por ela, mas, é preferível que, que nós ape
lasse primeiramente pela FUNAI , que pudesse 
dar alguma cobertura pra nós. Entao, é justa
mente que , nós num vai pra, ser combatido, pra 
combater na turma dos invasor, pra acabar com 
nós, porque eles geralmente eles acaba com nós 
porque eles sao mais preparados do que nós. 

Eles acabam com nós e depois aqui a nossa ter
ra, fica pra quem? Fica pra eles de novo. Isso 
que a, a comunidade plant:üou assim, sabe? 

Eu estou seguro de que o que está atrás da eman
cipa~ao é este jogo subalterno, é tomar dos ín
dios cadiuéu, aos quais nós <levemos um territó
rio do tamanho de Sao Paulo incorporado ao 
Brasil, quando eles passaram do lado espanhol 
para o lado port ugues, é tomar destes índios 
aquele território que foi reservado para eles e 
que é índispensável para a sobrevida deles e dos 
outros índios do sul do Mato Grosso. 

Todo mundo f ala que os índios é fraco no servi
\:O. Num é assim. Aqui num temo recurso pra 
trabalhar. Tem muita coisa que faltou pra nós. 
Aqui é sornen te a fo ice e o machado pra f azer 
despesas pra família. Agora tudo esses vizinho , 
outros Postos que tem, os indios já trabalhou 
com trator, né? Cultivou as terra, plantadeira, 
colhedeíra, e nós nao senhor. É completamente 
no muque. lsso eu gostaria de fa lar com urna 
pessoa que vem procurar necessidade dos indios. 

É o lugar que dá mais renda. Eu achoque é o lu
gar que dá mais renda, mais que nos out ros pas
tos indígenas. Aquí o nosso, aqui o nosso Posto 
Bodoquena, tem urna renda tremenda que os, o 
povo das fazenda, os fazendeiro paga pra FU
NAI, e nós índío aquí num temo quase, num te
mo futuro nenhum é ... do dinheiro que é tirado 
daqui. 

Desde o início, desde o dia que, que eu me co
nhecí, nós nao recebemos nada, nao senhor. 

Vocé já viu algum dinheiro desses fazendeiros? 

96 

, -
Indio Cadiuéu 



\ 

Velho Cadiuéu 

Ambrosio 
cadiuéu 

Narra~'tio 

Darcy Ribeiro 

Daniel Cabixi 

Nao, senhor. Aquele completamente, nenhum 
tostao de ceno , num vem pra cá. A delegacia, 
num sei pra onde é que recebeu, né? Saiu quanto 
milhao por ano, né? Mas aqui nunca veio. 

Assistencia médica, nós num ternos. Antes de 
ontem morreu urna índia. Morreu U1na índia, 
assim a míngua, digamos assim. A míngua as
sim, eu digo assim, sinceramente. 

Altivos, guerreiros, primeiro povo das Américas 
a domar o cavalo, os índios cadiuéu, de língua 
guaikurú - índios cavaleiros, como eram cha
mados - impunham respeito e dominavam urna 
regiao tres vezes maior que o Estado de Sao 
Paulo. 
Hoje, face ao isolamento e a violencia a que es
tao submetidos pelos fazendeiros e seus jagun
cos, que mantem a regiao sob total controle, os 
poucos sobreviventes estao numa situacao de t~
tal dependencia, sem que possam ao menos vis
lumbrar urna saída para a tragédia em que vi
vem. 
Os cadiuéu ocupam hoje apenas 6.000 dos 
400.000 hectares da reserva que lhes pertence. O 
resto se encontra arrendado e invadido. 

Essa é a acusac;ao que eu fac_o aqui hojee que eu 
peco que voces difundam. E a suspeita, de que 
através deste documento legal, de que atrás des
sa vontade de transformar a lei, de que atrás dis
to está urna jogada subalterna, tendente a cumu
lar de mais favores a gente já cumulada de rique
zas e favores aos quais a FUNAI, de urna forma 
absurda, arrendou aquetas teras, que nunca te
riam que ser arrendadas, aos quais arrendou, e 
que querem passar agora da condi<;ao de arren
datários a .condicao de proprietários. Esta gente 
tem um advogado. Um advogado está no Minis
tério. Num Ministério que é aquele que propoe, 
em nome da justi<;a;emancipar os índios. 

lsso é o maior crime que eles podem fazer contra 
as sociedades indígenas. Porque eles estao des
tribalizando, estao rompendo nossa cultura. 
Rompendo a nossa unidade tribal. lsso é um cri-
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me, isso é um crime contra os indios, que deve 
ser proclamado e d_eclarado a opiniao pública 
pelo próprio índio. E a consciencia que cresce, a 
nossa consciencia, a nossa responsabilidade. 

O Ministro que pensa, emancipacao do índio, 
pra poder acabar índio. Tem muito caboclo que 
existe na cidade, nao foi emancipado. E por que 
índio vai ser emancipado também? Entao, quan
do índio quer emancipac;ao, índio mes1no vai . 
procurar. Num é Ministério que pode procurar, 
nem FUNAI, nem padre, nem Chef e do Post o, 
nem nada. Entao índio mesmo vai aprender so
zinho. 

En tao nós ... nós mesmos, indio, nós num aceita 
nem escritura qas terras, nem ... emancipar tam
bém nós num aceitamos, porque ... nós num en
tendemos, num é, o que que pode ser essas coi
sas, entao nós num aceita. Nós quer viver assim. 
Aonde foi reserva dos indios nós moramos. E vi
ver, sabe, ~rabalhando. 

A emancipac;ao quebra tudo isso. E joga o in
dio, entao, na pior condic;ao possível, dentro da 
nossa sociedade. 
E quem lucra com isso? Evidentemente, é o ór
gao, é o governo, porque fica dono das terras, e 
aí poderá negociar com muito mais liberdade 
com os grupos interessados nas implantacoes 
que estao indo Amazonia adentro, implantacoes 
agro-pecuárias, nas grandes empresas nacionais, 
nos conglomerados multinacionais. 

Ato Público Contra a Emancipa~iio, Siio Paulo, 8 de 
Novembro de 1978 

Darcy Ribeiro A Amazonia inteira tem 60.000 índios. É nada. 
O que os índios necessitam é muito menos do 
que qualquer dois ou tres Ludwigs tem lá. 
Entao nao é verdade que esses 150.000 índios 
que restam no Brasil , no país, sejam um obstá
culo ao progresso, sejam um impedimento da 
coloniza~ao do país. 
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Me parece que houve um recuo, mas o essen
cial permanece. E a recupera9io se faz através 
do individuo. o· indio colocado na mira da Lei, 
de Seguran9a Nacional! 
Atraídos, quem sabe, para as celas da repressio. 
Porque, notem bem: urna vez emancipado o in
dividuo, ele nio é mais inimputável. Ele está su
jeito as leis, e sobretudo aquetas leis que sobram 
para os marginalizados, que sio as leis penais, e 
enquadrável na Lei de Seguran9a Nacional. 

Se trata nada mais, nada me~os, do que um es
bulho, urna espolia9io, urna espolia9io cavilo
sa, que atrás de razoes jurídicas, de liberdade 
dos indios, o que está f azendo de fato é cumular 
de mais favores aos já tio favorecidos neste 
país, que nio parece urna na9Ao de seu povo, pa
rece um clube de privilegiados! 

O indio vencerá! Eu acredito no futuro do indio. 
Eu fa90 profissio de fé no futuro do indio. Eles 
estio vivos, para anunciar diante deste mundo, 
que perdeu o rumo, que perdeu toda aseguran-
9a, o que é ser gente, o que é ser irmAo, o que é 
nio colocar a sua esperan9a no dinheiro, nas 
a9oes, no latifúndio, mas colocar a sua esperan-
9a no companheiro. É assim que Xangre conse-

. guiu a vitória em Nonoai! Unidos uns com os 
outros. Qual foi a fortuna em que se apoiou, se . 
nio uns nos outros'! 

100 

: 





4 Nosso Documento é a 
Tradi~ao 

Posto Amambaí - Mato Grosso do Su/ - Dia do 
Índio, 19 de abril de 1978 

Que motor move qual mecanismo para que os 
poucos indios que restam nesse país continuem 
obstinadame~te, mesmo após toda a sorte de 
brutalidade a que foram submetidos, a existirem 
como~ indios? 
Muitos só falam portugues, vivem vestidos e tra
balham como . qualouer caboclo, como bóias 
frias, mas sao indios. 
Guardam urna linha de identidade própria que 
os vincula histórica e visceralmente as comuni
dades que aqui existiam antes da chegada do 
branco. 
Guardam urna capacidade de viver a vida e fazer 
as coisas, com urna originalidade e urna esponta
neidade que, para nós brancos, parecem estar ir
remediavelmente perdidas. 
Essa gente teima em permanecer índios com urna 
tenacidaqe extraordinária !· 
O messianismo religioso guaraní , que constitui o 
ponto central da cultura do grupo é, aparente
mente, urna def orma<;ao de rituais e cren<;as cris
tas. Por trás desses aspectos exteriores, há um 
sentido profundamente nativista de reconstru-
9ao do mundo indígena e de rejei9ao dos valores 
e cren<;as do mundo branco. 
Seus cantos, suas rezas, suas darn;as, suas pintu
ras, seus objetos, sua forma de ver o mundo, sao 
como documentos de identidade. · 
Só .um índio guaraní pode se vestir assim e can
t,ar e dan<;ar dessa maneira. 
~ prec~so ensinar sempre as crian<;as. Elas nunca 
v1ram ISSO .• . 
É preciso manter a tradi9ao , continuar na nos
sa ... 
É preciso continuar a falar a língua. Tem que 
aprender a ler em portu~ues para saber se defen-
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der, mas tem que continuar f atando a nossa lín
gua ... 

Sabe? Como é que os índios vai voltar? Primeiro 
tem que plantar tres alqueires de canavial, tres 
alqueires de mandiocal, dois alqueires de batatal 
e, se puder, um alqueire ou dois desses de ma
mao, num é? Porque dali, todo mundo se·servia, 
num é? Pra ver se levanta, né? Porque, sabe, é 
bom falar a verdade, os índios tem é fome. 
Quando acha um dinheirinho, tem. Quando nao 
tem, quando adoece, que tá deitado aí, teRl que 
morrer, né? Os índios tá morrendo muito. Mor
re mesmo. 

A ligacao dele com a terra nao é urna ligacao de 
caráter ecqnómico, de aproveitamento e de ex
ploracao. E urna ligacao coma sua história, com 
sua memória, com seu passado. 

UMA FF.ST A TUPI 

A ldeia Cajabi, Parque do Xingu, Outubro de 1978 

Narrar;iio 

Cajabi 

Os índios cajabi , após muitos anos de guerra 
contra seringueiros, garimpeiros e car;adores de 
peles na regiao do rio Tapajós, no Pará, se mu
daram para as margens do Xingu há mais ou me
nos 20 anos. A partir do ano passado retomaram 
suas festas originais . 
De acorde com a tradir;ao Tupi, durante o tem
po de realizacao da festa - aproximadamente 
seis meses - toda a aldeia, cerca de 100 pessoas, · 
se muda para esta grande taba. 

A fe~ta que nós tamo fazendo? É a festa da 
t>oneca, né? Nós tamo aqui quáse cinco meses 
já, que nós tá com essa festa aqui, né? Entao, 
nós convidemo voces, o Olimpio, para tirar fo
tografía aquí, que nunca num foi feito, né? En
tao nós pedimos isso pra voces vim aquí, né? En
télo nós tá esperando aqui só voces aí pra acabar, 
né? O mes que vem. 
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A festa nossa, dos cajabi, tem parado já faz uns 
dez anos. Ou mais. Coma mudanca que nós fi
zemos de lá, do Telles Pires, do rio Tapajós, 
com a mudanca nossa, esse pessoal nosso ... 
quando entrou a invasao lá do seringal, garim
peiros, pararam, por tristeza , né? Deixar essas 
terras , tudo, a mudanca pra cá, pro Xingu . E o 
resto, que num quiseram vir pra cá, se esparra
maram noutro lugar, né? Tem um pouco hoje, 
que se encontra Já no rio dos Peixes, outro lá no 
Pará, tem um pouco, ainda. 

Os chefes cajabi realizaram urna longa viagem 
para rever a área anteriormente habitada por 
eles, onde permanece até hoje urna parte da 
tritio. 

Nós fomos fazer essa viagem lá pro rio dos 
Peixes, pra ver os parentes que nós ternos lá, os 
que ficaram por lá , largamos. 

E corno é .que estavam lá os parentes? 

Qs parentes, de saúde estao bem . Sabe? Quanto . 
a sua reserva, tem muita coisa que tá, muitos 
invasores dentro da, da reserva , né, que foi 
criada pra eles . Tá tudo cheio de fazendeiros , 
que derrubaram, desmataram, né? Pra plantar o 
capim colon hao e botar os bois lá. E ... matando 
gente, né , pra substituir pelo boi. 
O bon eco representa o inimigo. Tanto faz índio 
ou oranco, representa o in1m1go. Daí eles vao 
brigá com esse boneco, né .. . mostrando pro 
pessoal como ele brigou com outras tribos ou 
com, vamos dizer assim, com o inimigo, certo? 

Para Olimpio Serra. 
Para Olimpio Serra. Posto Leonardo, rádio n? 
042, data de ontem, 29, diagonal 10, diagonal 
78', Posto Diauarum. 

lurumuc e Iungatu, donos da festa VG informo 
V .Sa. suspenso festa por dois semana VG 
motivo problema d~ saúde PT . Assinado 
Mairaue. CAMBIO 
Informo, informo V.Sa. VG situacao saúde 
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situacao saúde gravando cada vez mais VG já 
ternos já ternos quinze, quinze casos VG se 
alastrando com muita violencia PT Presenca 
médico é urgente. 

Trés dias depois 

Submetida a urna operacao de hérnia umbelical 
na Escola de Medicina de Sao Paulo, esta 
crian<;a cajabi trouxe de volta a sua aldeia o 
vírus do sarampo, adquirido na enfermaria do 
hospital. 

Foram vacinados, adequadamente. E isto é um 
sarampo trustro. Quer dizer, se eles nao tivessem 
sido vacinados, estariam seguramente mortos, 
nao é? Em alguns deles mais branco,outros mais 
forte , mas nunca igual ao sarampo que seria, 
certo? Tanto que nos pequenininhos, que nao 
foram vacinados, saiu um pouco mais intenso. 
A popula<;ao indígena responde muito mal ao 
saran1po, sabe? Esse senhor aí, esse senhor de 
idade, a complicacao freqüente do sarampo, a 
infeccao, nesse caso, a pneumonia. Entao ele tá 
com pneumonia. E assim, o que me chamou a 
atencao é que ele já vinha sendo tratado para 
pneumonia. Ele foi devidamente tratado, a gen
te vai levar pra f armácia, hidratar ele direitinho, 
dar urna melhoradinha nele. 

Essa nao é a nossa 

Eu quero que conserva a tradi<;ao do indio, eu 
quero que continua a nossa: 

Mas aqui, os nossos menino, algum foge. O pai 
vem traz~ndo o enfeite, cordao, barbante, 
urucum. As vezes nao quer . Ah , meu pai, eu nao 
vou querer, eu nao vou dan<;ar isso. Nao vou 
pintar, vou andar sem f azer pintura. Eu sabe ler, 
eu sou estudante, nao vou assistir esta festa. Eu 
vou jogar a bola. lsso nao é no~<=n 
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NarrafdO As m1ssoes religiosas tem papel mareante na 
descaracterizacao cultural dos indios. Entre os 
indios Terena - a segunda tribo mais numerosa 
do Brasil com cerca de 8.000 individuos - os 
missionários protestantes tiveram particular 
exito. -
Os Terena hoje sao divididos, nao mais segundo 
seus antigos critérios de organiza<;ao tribal, mas, 
simplesmente, em crentes e nao-crentes . 
Tiburcio, além de capitao do posto de Taunay, 
em Aquidauana, é também o pastor da lgreja 
Evangélica. 

lgreja Evangélica do Posto Taunay - Aquidauana, 
'Mato Grosso 
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Es~amos contentes, nesta hora, por nossos ámi
gos que estao aquí conosco, fazendo filmagens, 
pesquisas, no meio de nós que somos indios, 
agradecemos bastante por ter chegado até aqui, 
em nossa igreja, visitando-nos. Filmando-nos. 

Aqui tem 200.000 índio dentro do Brasil. Nin
guém lembra nada que tá acontecendo pra co
munidade dele; ninguém pensa nada. Pra nós 
tudo tá bom, mas pra mim num tá tudc bem 
nao. Porque a gente tá diminuindo demais. A 
gente tá entregando demais, a tradicao do índio. 

A igreja representa para nós, é de muitas mara
vilhas. Porque a igreja, se for fundada pelos ho
mens, quem sabe, nada seria dentro da lei . Mas 
o resultado de urna igreja biblicamente, como 
resultado tao transformador que Deus, que Je
sus tem ainda, até agora o momento, nós esta
mos vivendo muita coisa de maravilha porque 
está se transformando o indio para o bem, o re
sultado de urna igreja verdadeira, que nós que 
somos igrejas verdadeiras, diante da palavra de 
Deus, entao, somos igrejas também que perten
cemos ao lar celestiah e pertencemos a Deus, ao 
nosso pai. Entao a igreja é preciosa, a igreja está 
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trazendo de muitas maravilhas para nossas vidas 
próprio mesmo, para que nós somos índios. 
Porque isso dará um resultado de grande modi
fica9ao, de grande tranforma9ao. 

Quando gente aprendendo a língua do portu
gues, costume do branco, ninguém passa a cara 
de.branco também. Porque a cara continua a ca
ra de indio. A cara de branco continua cara de 
branco. Porque a língua pode mudar, pra poder 
entender, pra poder discutir, pra poder defender 
a nossa direito. Porque a cara, ninguém passa a 
cara de branco, nem cara de estrangeiro, nem 
cara de portugués, nem cara de branco, conti
nua cara de índio. 

No momento, eu achoque poderia citar alguma 
coisa no rastro daquele grande homem que veio 
nos visitar. Foi em abril do ano passado , quase 
está aproximando, a data do mes da chegada de
le aqui. O grande amigo presidente da república, 
Ernesto Geisel. E, neste rastro, nós ternos rece
bido alguma coisa. 
Urna máquinas, serras elétricas, águas encana
das, nós ternos agora. Mas ainda precisamos 
muitas coisas. Ainda nós ternos grandes necessi
dades. Muitas coisas ainda. Ainda se pudesse 
vir, aquele grande homem, que veio nos visitar 
esta data, nós teria alguma coisa. 

O menino nao tá obedecendo ao pai, a menina 
nao tá obedecendo a mae, parece que nao tá 
obedecendo ao padre, eu nunca vi menino junto 
com padre. Parece que nao tá obedecendo as 
freiras, eu nao sei o que que menino está apren
dendo. O meni_no tá prendendo a jogar futebol, 
parece que essa é a tradi9ao nossa, quando dia 
de domingo, vai ter cinema, essa nao é a tradi-
9ao nossa, a gente tá estragando demais o índio. 

Queremos continuar para poder conservar tudo 
comos nossos costumes. O indio nao pode viver 
como a vida de branco, se nao enfraquece. En
fraquece e depois nao dá conta mais de fazer 
exercício, cansa demais. 
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Voces ainda mantem um pouco da tradic;ao ca
diuéu? 

Sim. 

A língua, todo mundo fala? 

Todo. Até quase que eu nao posso falar em por
tugues. Porque eu sou índio velho . Criado aquí. 
Todo esse pessoal mesma coisa. Alguns deles, 
dessa rapazi~da, fata um pouco, né? Também 
quase que ninguém sabe ter também, né? 

Aquele que nao sabe bem falar em portugues, 
aquele que nao sabe se defender, parece o civili
zado bom, parece o civilizado amigo da gente. 
Nao é. Nao é amigo da gente. Ele pensa o con
trário, que só ele é o limpo, que só ele é o gente, 
mas o índio nao é gente. 

E é isso que a gente vem sentindo . O índio pare
ce que nao tem mais valor, tá desvalorizado. 

A gente usando os documentos do brancos, tam
bém esse nao é nosso documento. Nosso docu
mento é a tr'-dic;ao . Nosso· documento é aterra. 
Sem viver a terra: sem viver a tradic;ao, índio 
acaba maluco. 

DOIS PERSONAGENS 

Posto Indígena Icatu, Bauru - Sao Paulo, Maio de 
1978 

Narra~do Viven do as margens do rio Paraná, os Of aié
Xavante f oram visitados pelo Marechal Ron don 
em 1910. Era urna tribo com mais de 1.000 pes
soas. Hoje, resta apenas urna sobrevivente. Ela 
mora no Posto lcatu, perto de Bauru, em Sao 
Paulo. 
Todos os out ros Of aié morreram, em conse
qüencia de epidemias ou em contlitos com fa
zendeiros e ".turmas de construc;ao de estradas. 
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Maria Rosa 

Nao tendo ninguém com qu~ possa falar sua ·lín
gua, Dona Maria Rosa, ao ouvir o gravador re
petindo suas palavras, acreditou que pudesse es
tabelecer um diálogo com a máquina. 
Faz perguntas como: Cade meu pai? 

Cade minha mae? 
Ou simplesmente contou para o gravador: estou 
sozinha ... venho de longe .. . estou com fome ... 
Nao tenho mais pai e nao tenho mais mae. 

Eu agora nao falo mais, porque tou rouca, viu? 

Posto Diauarum, Baixo Xingu, Mato Grosso -
Novembro de 1978 

Weran 
f ala em sua língua 
Suiá 

Voce fica aí , fica aí. 
Fomos procurar o caraíba. 
Kuiussi disse: "guarda ele ali" . 
Eu estava aqui assim. 
Meu companheiro ao lado com urna espingarda 
Kuiussi disse: "nao mata ele nao, fica só guar- · 
dando'' 
" Nós tiramos tudo que voce tem depois voce po
de ir embora vivo". 
Eu estava ali assim, Kuiussi disse: ''se ele ficar 
bravo ou falar besteira, pode bater nele. Nao ba
te agora nao!'' 
Eu disse: nao vou bater, estou só prendendo ele. 
O caraíba está tremendo com medo. 
Kuiussi disse: "nao tenha medo nao". 
"Só estamos aqui para tirar tudo que voce 
tem". 
Eu estava pronto para matá-lo. Ele parecía que 
ia ficar bravo . 
Eu falei pra ele: fica aquí ou eu te mato. 
Ele ficou com muito medo. 
Enquanto isso meus companheirós tiravam tudo 
dele. · 
Carregavam tudo. Falaram para eu ficar até o 
último homem sair. 
Fiquei olhando para ete. Ele tremía de medo. 
Kuiussi falou : " Voce nao vai morrer nao . Quem 
manda aquí? Eu. Voce vai sair vivo e na cidade 
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Narra~do 

Weran 
suiá 

Narra~do 

pode comprar tudo de novo,, . 

Weran, em companhia de outros indios Suiá, 
sob a chefia de Kuiussi, f oi a urna f azenda que 
faz limite com o Parque do Xingu. 
O f azendeiro mantinha relacoes sexuais com a 
mulher de um suiá e dois jovens indios trabalha
v~ para ele como agregados. O objetivo dos ín
d1os era assustar o fazendeiro e castigá-lo, tiran
do tudo o que ele ~inha na casa e, em seguida, in
do embora sem violencia. 
Weran interpreta o que foi essa visita, fazendo 
todos os papéis: Kuiussi, o fazendeiro, ele mes
mo ·e os outros companheiros. 

Eu estava assim. Queria matá-lo. 
"Espera, espera, nao mate". 
Meus companheiros comecaram a sair: "vamos 
embora". 
Ele come~ou a chorar. Tremia de medo. Nao pa
rava de chorar. 
Kuiussi disse: "nao tenha.medo. Nao fique bra
vo nao". 
"Voce vai sair vivo e pode buscar outras coisas 
na cidade". 
Tiramos tu do que ele tinha: ro upas, f erramen
tas, tudo. 
Eu ia matá-lo. Meus companheiros gritaram: 
"nao faca isso nao! Deixa ele aí. Deixa ele aí." 
"S¡ ele fizer alguma besteira entao voce pode 
barer nele. 

Vítima de ataques a bala, doencas e envenena
mento, Weran perdeu quase toaos os seus. pa
rentes. Nos dez anos que tem de convívio com a 
civ~liza.~ao, viu desaparecer 900Jo do seu grupo. 
Ku1uss1 pertence a outro grupo Suiá, que está em 
paz com os brancos há bastante tempo e tem 
portan to a perf eita consciencia de que matar um 
caraíba é muito perigoso, pois seus parentes tem 
metralhadoras e bombas. 
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Terra dos Indios 

Fot9grafia Adicional 
LUIS CARLOS SALDA.NHA 
RICARDO STEIN 
LUCIO KODATO 

Som Direto Adicional 
JORGE SALDANHA 
GUIDO CA V ALCANTI 
SIDNEY P AIV A LO PES 

Administra~iio 
ZEM 

Animafiio 
CRONOS 

Letreiros 
CLAUDIA ZARVOS 
FERNANDO BUENO 

Narra~iio 
FERNANDA MONTENEGRO 

Músicas 
FLAUTAS TAQUARÁ- xingu 
GRITO OLÍMPICO - xingú 
CANTO FÚNEBRE TRUMAI --: xingú 
CAN<;AO PARA O BRANCO CANTADA POR 
ÁNGELO - caingangue · 
NGW AREN NGERE (CORRIDA DE TORA) - suiá 
MENDIYI KASAG NGE&E (CANc;Ao DE GUERRA) - suiá 
CANTO PARA BEBER XIXA - guaraní 
REZA PARA MELHORAR LA VOURA - caiuá 
AKIA CANTADA POR ROBNDO - suiá 
CANc;AO CAit.¿Á CANTADA POR IRENO 
FLAUTA IACUI - xingu 
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E a todos os índios que nos 
emprestaram som e imagem 
sem os quais niio seria possível 
a existéncia deste filme: 

CAINGANGUE 
Nonoai - Rio Grande do Sul 
Mangueirinha - Paraná 
lrani - Santa Catarina 

GUARAN/ 
Mangueirinha - Paraná 
Dourados - Mato Grosso do Sul 

CAIUÁ 
Dourados - Mato Grosso do Sul 
Antonio Joao - Mato Grosso do Sul 

CADIUÉU 
Bodoquena - Mato Grosso do Sul 

XAVANTE 
Sao Marcos - Mato Grosso do Sul 
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CAJABI 
Baixo Xingu - Mato Grosso do Sul 

TERENA 
Dourados - Mato Grosso do Sul 

~-Aquidauana ~ Mato Grosso do Sul 
;::#5:- Maria Rosa (ofaié-xavante) - Sao Paulo 7 Daniel Cabixi (parecí) - Mato Grosso 

Tito (nambikwara) - Mato Grosso 
Weran (suiá) - Mato Grosso 

COPYRICiHT BY ZEL!TO VIANA - MAPA 1979 

FIM 
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