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'~inda hoje em dta, eu vou cafar onde eu 
nasci. Lá tinha multo acaró, jejum do mato do 
tamanho de uma tratrtnha, f avetra para fa~er 
pilíio, pequi-do-mato para chocalho, sert11guei
ra uma ao lado da outra, matu, peixe, aruruti
nha redondu; dava mtlho, fe1Jíio-fa11a, mandio
ca e muito mais coisa; a gente matava jacu, pa
ca, tatu, perdi~, pamba e outras cafas com 
cerco de fago. Mas a coisa mais triste é que lá 
estao os cemitérios do meu po110. Aquela te~a 
era nossa e, ainda hoje, existe lá, caco de pa
nela. Eu niio presto para andar naquele lugar, 
porque eu flco triste e até choro. Nao sel se todo 
mu·ndo é assim. A gente podia morar lá onde 
morreram os nossos mais velhos. Agora a gente 
mora num lugar que nao di~ nada pra gente. 
Aqui nao temas nada para os nossos fllhos. Eu 
nao esquefO, nao. Eu me delta para dormir e 
flco imaginando ••. Eu me lembro de tuda." 

TUPXI 
(Adalberto Holanda Pereira,1991:3-4) 
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"Infelizmente, a respeito des ta questiio 
de propriedade da terra, esta.mas, no Bra
sil, nao só muitíssimo atrazados, como 
também numa situ~íio mais do que las
timável, vergonhosa. Sertoes onde nunca 
pisou homena. civilizado, já flguram nos 
registros públicos como pertencentes ao 
cidadiio a ou b; 1nais tarde ou mais cedo, 
conforme lhes soprar o vento dos interes
ses pessoaes, esses proprietários, cara 
deuna. soboles, expelliríio dali os indios, 
que, por uma 1nonstruosa inversiio dos 
factos, da raziio e da moral, seriio desde 
entiio considerados e tratados como se 
f ossem elles intrusos, salteadores e la
droes." 

Candido Mariano d a Silva Rondon 
CONFERftNCIAS, 1915:45 
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Há quase um século o povo Iranxe vive sob o signo da luta, 
da violencia e do medo. Antes mesmo de estabelecer um conta
to mais permanente com a socieda~e nacional, já sofria as in
fluencias de suas press6es dissociativas. 

Desde o final do século passado as frentes de expansao da 
l sociedade nacional abriam cunhas cada vez mais profundas no 

interior da Amazonia Meridional, integrando a regiao ao mer
cado através da economía extrativista (poaia, seringa,. castanh~, 
minérios, madeira). 

Poaeiros, seringueiros, garimpeiros, madeireiros, ao longo 
de quase um século, vem incursionando em diferentes pontos 
da regiao, deter1ninando um movimento de sucessivos reorde
namentos do espac;o, envolvendo territórios tribais, com reper
cuss6es mais ou menos críticas sobre as relac;6es ínter-étnicas. 

No bojo desse processo de instabilidade, antigas rivalidades 
ou inimizades tendem a se acentuar, princip~lmente no con
texto de inseguranc;a criado p.elas frentes extrativas, contra as 
quais mecanismos de controle das relac;oes intersocietárias 
vem historicamente se demonstrando ineficazes, tanto no ata
que quanto na defesa. 

Por volta dos anos cinqüenta, os lranxe se viram imersos 
num período de turbulencia, sob a égide da violencia. Os Ta
payuna, seus inimigos circunstanciais, invadiam sistematica
ment.e seu território, provocando perdas e inseguridade. 

Além dos Tapayuna, os Rikbaktsa também ameac;avam a 
seguranc;a e estabilidade da sociedade lranxe, cada vez mais 
acuada em seu próprio território. As doenc;as e os encontros 
letais co111 seringueiros adensavam o temor dos Iranxe, infun
dindo-lhes medo e fragilizando sua organizac;ao social. 

-. A violencia se configura como principal mediac;ao das rela-
c;oes de contato, violencia que se torna característica das rela
c;oes em nível da disputa pela terra e em nível de controle so-

~ bre o trabalho nas atividades extrativistas. 
Por volta de 1950 os Iranxe perambulavam, em estado de 

contínua prontidao, numa permanente disposic;ao beligerante, 
nos interflúvios dos ríos Cravari, Sanguc, Papagajo e Verde, 
fugindo da ameac;a do território conflagrado. Nesse momento, 
os seringueiros que abriam suas "estradas" na regiao esta_vam, 
sob o enfoque da luta pela terra, mais interessados em encon-
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trar urna forma mais eficiente de controle da popula<;·a9 indí
gena, o que os levou a conduzir os Iranxe para Utiariti, na ten
tativa de colocá-los soba tutela da Missao Anchieta, garantindo 
a disciplina<;ao das rela<;oes de contato em dire<;ao a pacífica<;ao 
dos conflitos, no sentido da garantía da sociedade envolvente e 
do interesse de seus agentes dominantes. ~ 

Os lranxe, por sua vez, cansados de tao longo período de 
lutas, de tantas pelejas e tanto desassossego, viram na Missao· a 
possibilidade de alianc;a, de permanencia em seguran<;a e ali j; 

ficaram. 
Quando voltaram para a mata, demandando seu território, 

seus filhos permaneceram sob a custódia da Missao, na escala 
de Utiariti. Só muito mais tarde perceberam o custo étnico do 
descanso, da trégua de !utas oferecida por Utiariti. 

Sua permanencia na Missao facilitou a ocupa<;ao do seu 
território, rapidamente cortado por cercas de propriedades 
privadas, por· f azendas agropecuárias. Quando voltaram, che
garam como intrusos e indesejáveis em sua própria terra e fo
ram rechac;ados com violencia, cada vez que tentaram retornar 
para suas áreas de coleta, de cac;a e de pesca, para seus mortos, 
para seu espa<;o ancestral. 

Em 1968, com seus filhos foram para a área onde residia 
um patrício seu - Tapurá - no Uaporé e ali se estabeleceram. 
Seus filhos porém já nao tinham condic;oes de continuidade do 
fluxo da memótia da cultura e do território tribal. Seus filhos, 
sob o impacto da ac;ao educativa da escola de Utiariti, foram 
culturalmente af etados pela sociabilidade do con tato, mediado 
pelo projeto de integrac;ao missionária, diverso do projeto do 
Estado tao-somente em alguns aspectos humanitários da rela
c;ao, ·mas identico em sua finalidade subordinante, em seu con
teúdo de dependencia e controle. 

Em 1968 foi criada a Reserva Iranxe, mas os Iranxe em sua 
reserva nao se encontravam em sua terra, nem se encontravam .,. 
a si mesmos como povo. A cultura tribal fora profundamente 
afetada pela sociabilidade do con tato e os Iranxe, com. o saber 
que lhes restava, nao conseguiram produzir seus meios de 
vida, porque o seu sistema adaptativo nao se ajustava ao meio 
ambiente da reserva, experimentando a cada ano níveis cada 
vez mais críticos de subproduc;ao. 
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A reserva, em vez de garantia de reproduc;ao da vida, passa 
a ser, ela própria, um mecanismo de pressao dissociativa sobre 
os Iranxe. Sobo impacto da fome, os seringais e as fazendas se 
tornam cada vez mais atraentes como possibilidade de traba
lho para obtenc;ao dos meios de vida e dos bens industrializa
dos, intensamente desejados. Os Iranxe vao aos poucos se inte
grando a economía, como mao-de-obra, submetidos a toda 
sorte de violencia, incluindo a coerc;ao física. 

O horror do ataque inimigo, a iminencia da morte emerge 
agora, simbolicamente, nos mecanismos subreptícios de de
sagregac;ao e morte cultural. 

Os Iranxe foram, ao longo desse doloroso percurso de con
tato, tomando consciencia de si como grupo étnico em situac;ao 
de alteridade, sob constante pressao desagregadora. Como toda 
consciencia é intencional, os lranxe iniciaram um processo de 
reconstruc;ao étnica, elegendo a terra como foco de produc;ao 
simbólica do grupo, enquanto sujeito político coletivo. 

Tipificando o território tradicional como eixo de interlocu
c;ao étnico política, passaram a ritualizar as conversas sobre as 
tradic;oes culturais do grupo e sobre sua terra, ressignificando 
o papel dos velhos, dos jovens líderes e dos mediadores com a 
sociedade de classe. Todos foram envolvidos no processo de 
luta, no conjunto dos itinerários, de resgate do território tradi
cional. 

Milhares de quilómetros foram percorridos em busca de 
membros do grupo que se encontravam fora da reserva, para 
que participassem do processo, para ouvirem e também serem 
ouvidos. A construc;ao política da identidade Iranxe, em situa
c;ao de contato, foi ao mesmo tempo substancia e finalidade do 
processo. 

Os lranxe se articulam, articulando o próprio discurso ét
nico, referido no discurso social da cultura tribal em situac;ao 
de contato, em processo de constituic;ao e reconstituic;ao cons
tantes, sob o influxo da dinamica das relac;oes de alteridade. 

Várias reunioes foram realizadas, fornecendo material para 
construc;ao da coletividade Iranxe. Dissenc;oes, rixas, invejas, 
mágoas, alegrias, informac;oes, conhecimentos, toda sorte de 
detalhes do ser Iranxe foram sendo por eles recolhidos e reela
borados no sentido da construc;ao da identidade política Iran-

13 
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xe, como sujeito coletivo étnicamente diferenciado, em luta 
por seus direitos, pela conquista da cidadania. 

Levando em conta as dificuldades de transito processual de 
seu pleito, na organiza<;ao jurídico-burocrática da sociedade 
nacional, os Iranxe buscaram alian<;as nas instancias da socie-
dade civil que se colocam na vanguarda das lutas democráticas. • 

O requerimento Iranxe aqui transcrito, em sua singeleza 
reverbera a voz respeitável e digna desse povo. Entretanto os 
Iranxe sabem que para sensibilizar ouvidos etnocentricos e 
percorrer canais burocráticos é oportuno que a sua voz se f a<;a 
acompanhar de instrumentos capazes de lhe garantir o suporte 
histórico - antropológico requestado. 

Este trabalho atende ao mandato Iran:xe, procurando reve
lar aspectos intersticiais da questao das suas terras, que nao fo
ram levados em conta na tomada de decisao de cria<;ao da re
se1va fora do território trihal tradicional. 
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APRESENTA~AO 

O Conselho Indigenista Missionário fundado em 1972, arti
culando todas as presenc;as missionárias do Brasil e Mato Gros
so, desde o comec;o lutou junto aos povos indígenas para a re
conquista de suas terras. Reconhece na terra nao somente um 
valor material, mas também um elemento indispensável para 
as subsistencias física, cultural · e religiosa de um povo. Haja 
visto que vários missionários f oram mortos na def esa deste 
ideal. Basta lembrar o Pe. Rodolfo Lunkenbein, defendendo o 
território Bororo, Pe. Joao Bosco Penido Burnier, defendendo 
posseiros e índios do baixo Araguaia e, recentemente, o Ir. Vi
cente Cañas Costa, defendendo o território dos Enawene-Nawe. 

No processo histórico do povo lranxe, a perda do território 
original deveu-se a um conjunto de circunstancias e a entao 
Missao Anchieta conseguiu, na década de 70, a demarcac;ao do 
atual território a duras penas, pois a empresa que o demarcou 
nao quis esperar a decisao final da revisao do território plo
tado, que cabia a FUNAI e aos Iranxe. Para nao perder a opor
tunidade de ter o território demarcado, os lranxe aceitaram, 
provisoriamente, o que estava no decreto, sendo executado 
pela PLANTEL. Ficou para o momento seguinte a continuidade 
da demarcac;ao do território pretendido. Frente as vicissitudes 
pelas quais está passando este povo nos últimos 20 anos e sen
sível a memória histórica dos anciaos da tribo, o CIMI procura 
apoiar a luta e o processo de recuperac;ao do território imemo
rial lranxe. 

Além disso, o crescimento demográfico do povo e a ocupa
c;ao desenfreada da regiao requerem hoje urna soluc;ao rápida 
do problema. Foram realizadas urna série de reunioes dos 
lranxe com o CIMI 1, discutindo os vários problemas pelos 
quais passa o povo, tais como subsistencia, saúde, educac;ao e 
recuperac;ao do território imemorial, reconhecendo que estas 
questoes estao estritamente interligadas. Em vista diss~oram 
tomadas várias providencias, tais como aquisic;ao de urna via-

1 O próprio CIMI, na pessoa do seu coordenador Mário Bordignon e dos demais componentes da 
equipe do regional, Sebastiiio Carlos Moreira, José Sinvaldo Ribeiro, Iramy Montel Azevedo, 
Mirthes Versiani, e Edina Franco de Moraes, participou ativamente das etapas <leste processo. 
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tura, encontros de saúde e educac;iio indígena e para acelerar o 
processo de recuperac;iio do território, deu-se todo o apoio ao 
antropólogo Darci Luiz Pivetta, para elaborac;ao do estudo an
tropológico, a pedido dos lranxe. 
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PREFACIO 

Em maio de 1991, o chefe Iranxe Inocencio Capuinxi, Celso. 
(Sanso) e outros patrícios, estiveram em minha residencia em 

; Cuiabá, solicitando coopera<;ao para elaborar um trabalho es
crito (estudo historico-antropológico), mostrando claramente 
onde se localizava seu antigo território, para onde desejavam 
retornar, como condi<;ao para sua sobrevivencia como socie
dade. Lá nasceram e ainda lá se encontram os cemitérios de 
seus antepassados, junto dos quais querem viver. Os que mor
reram conferem sentido ao viver presente. 

Os Iranxe, originalmente urna sociedade da mata, estao 
hoje morando, passando fome e morrendo no cerrado. 

Recomendei-lhes que fizessem urna viagem de reconheci
mento ao antigo território, acompanhados dos mais velhos, 
registrando suas lembran<;as físicas, tais como limités do anti
go território, ro<;as, reservas proteicas (ca<;a e pesca), relacio
nando as unidades domésticas de seus antigos habitantes que 
lá nasceram, vivera~ junto a seus pais e ainda hoje estao vivos. 
Falei que estas lembran<;as, junto a efetiva existencia de provas 
de antigas aldeias, testemunhariam necessária e sufici
entemente o documento a ser encaminhado. 

Enquanto se organizavam para a referida viagem, manda
ram um recado, através de Tomáz Lisboa, que fosse elaborando 
algum esbo<;o de solicita<;ao, a partir de documentos históricos. 
Busquei entao, escritos de Antonio Pires de Campos, Candido 
Mariano da Silva Rondon, Teodoro Roosevelt, Max Schmidt, 
Pe. Joao Evangelista Dornstauder, Pe. José de Moura e Silva, 

~ Adalberlo Holanda Pereira, Karl von den Steinen, José Sávio 
Leopoldi, Joao Salustiano Lyra, Alfred Metraux, só para enume
rar alguns autores. Realizei entrevistas, organizei mapas a par-

.., tir de um croqui original enviado pelo professor Iranxe Ataná
sio, elaborado a partir das informa<;oes contidas na memória 
dos mais antigos moradores da regiao e conhecedores do terri
tório original. O velho Iranxe Tapurá, também enviou um 
mapa com informa<;oes precisas acerca do território antigo 
presente em sua memória, local onde viveu a sociedade. 
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A partir disso pensei ter os elementos necessários. para urna 
viagem a regiao, conversar com os mais velhos, fotografá-los, 

~ 

identificar antigas aldeias, seus moradores e atuais descenden-
tes vivos; inventariar trilhas de ca<;a e pesca, ro<;as e buscar os 
nomes dos ríos na língua Iranxe. Quando estive lá soube que 
nao puderam ir ao território antigo, porque estavam colhendo 
borracha e preparando roc;as. 

A viagem ainda nao está descartada. Ninguém fala clara
mente, mas parece que temem ir aos locais das antigas aldeias. 
Geraldo disse-me que foi para lá e, amec;ado a bala por 12 ja
gunc;os de um tal Cotrino da margem esquerda do rio do San
gue, no córrego do Acerto, afluente do rio Membeca, retornou 
para nao voltar mais. 

O Iranxe Alípio, nascido na margem direita do rio Cravari, 
disse que ao passar para aquela margem a fim de pescar, ca<;ar 
e f azer roe; a, f oi advertido por um civilizado que se dizia admi
nistrador da f azenda próxima ao salto do rio Cravari, para que 
se afastasse e também nao voltou mais. 

O Iranxe Tupxi chegou a morar do outro lado e tinha roc;as, 
criac;ao de porcos, bananal, plantac;ao de mandioca e milharal, 
mas hoje está morando do lado esquerdo do rio Cravari, embo
ra queira retornar para seu território natal, a maravilhosa lagoa 
de Manakamala. 

Todos foram enxotados de seu território original como se 
estranhos fossem. Ocorreu a inversao preconizada por Candido 
Mariano da Silva Rondon, destacada em epígrafe como prole
gómeno. (Rondon, 1915:45) 

Registrei ainda algumas horas de fala ao gravador. Estas re
ferem-se ao seu cotidiano, realc;ando todavía a questao do terri
tório antigo, a localizac;ao das velhas aldeias, os cemitérios, lo
cais de visita, cac;a e pesca, nomes dos ríos na língua Iranxe. 
E las f oram transcritas e constam como anexos neste trabalho. 
Estas falas ainda permitiram um mapa real das imagens men
tais (memória histórica) Iranxe, que está incluso no processo, 
grac;as a cooperac;ao solícita de Ute Woeckner. 

E o melhor aconteceu, os Iranxe convidaram minha 
professora Dra. Maria de Lourdes Bandeira para colaborar no 
trabalho devido a sua atuac;ao junto aos Kariri (vide: Os Kariri 
de Mirandelo). Sua participac;ao conferiu densidade ao 
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trabalho, suporte teórico que se fazia necessário e o tornpu 
factível nos termos em que se apresenta. 

Os Iranxe elaboraram sua experiencia histórica de vida na 
regiao da mata. Morar no cerrado, significa reelaborar sua tra
jetória cultural para sobreviver. Alonso - um velho ·nascido na 

• margem direita dorio Cravari, ,dizque foram expelidos de lá e 
criaram-se em Utiariti para Iranxe nao acabar. Diz . ainda: 
" ... n1as no outro lado teni có'rrego, tern caca, tem macaco, temjacu, 
te111 peixe, muito. Eu conhero tudo lá, tem planta, terra boa. Se a 
gente planta nlilho, dá, cará. Aquí areido. Pode plan.tar que nao dá 
nada. Ndo cría raíz. Eu e.l.f)erinlentá. Plantar n1ilho, crescer, mas 
ruio dá nada. Eu zanguei. Ndo .cresce nada. Esta terra. nao .vq.l~ 

• 

1iada. Só areido." (Transcric;ao da fala gravad~ em fita).. , 
Os Iranxe sao altivos e, embora estrac;alhados pela traumá

tica história de contato (vide artigo no prelo: Trágico Destino: 
extermínio e escravidao. NERU, 1993), estao dispostos a lutar 
até o fim ("nem que nóis morre") na e~ectativa de retorno ao 
território tradicional do qual foram arranc;:ad.os, tendo suas ter
ras usurpadas em paulatina incorporac;ao ao .processo de .9c:u
pac;ao da regiao, pela fronteira capitalista em movimen~o de 
expansao e a consolidar-se a partir do esbulho de seus h~bjtan
tes originais. 

Este trabalho visa apre~entar alguns elementos (documen
tos históricos, entrevistas, fotos, mapas) com vista a compor 
um instrumento legal para auxiliar os Iranxe nesta caminhada 
rumo ao território tradicional, originário, congenito e imemo
rial, que lhes pertenceu e lhes p~rtence · .de fato e de direito, 
como urna necessidade para reproduc;ao física e sócio-cultl;lral 
no nicho ecossistemico de sua origem - a regiao da mata . 

Cerrados da Amazonia Meridional . . 

setembro de 1993 
. ' . Darci. Luiz Pivetta 
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INTRODU~AO 

Em 1970 a populac;ao de Mato Grosso era de 600.000 habi
tantes2, ultrapassando a casa dos dois milhoes e meio em 
19955, o que indica um crescimento médio anual de 12%. 

Um dos fatores cruciais do alto índice de crescimento po
pulacional é a atrac;ao promovida pelo processo de expansao da 
fronteira pioneira, com a mediac;ao política do Estado. 

Correntes migratórias oriundas das diversas regioe~ do Pa
ís, em busca da terra de trabalho, perseguindo o sonho de me
lhdres condic;oes de vida vieram para Mato Grosso, na esteira 
do imaginário da terra d·a promissao anunciado nas propagan
das dos projetos de coloniza<;ao e, em certa medida, plantado 
nas reportagens da mídia, de cunho nacionalista, recheadas de 
uf anismo. Pro jetando a imagem da Amazonia como um vasto 
território "vazio", de riquezas escondidas e inexploradas, pron
tas a serem apropriadas por quem viesse, a propaganda patro
cinada pelo Estado e por projetos de colonizac;ao privada esti
mulava entre a populac;ao pobre do País o desejo de aventura, 
o sonho da riqueza associado ao mito do bandeirante, do herói 
civilizador. 

A fantasia da Amazonia, de suas terras virgens, de terras 
vazias, disponíveis, reproduzia a f antasia inaugurada com a 
carta de Pero Vaz de Caminha anunciando o "descobrimento" 
do Brasil ao rei de Portugal. As populac;oes indígenas existen
tes, desde entao, foram tratadas como mero dado da paisagem 
natural, sem significado na questao da propriedade da terra. 

Se do ponto de vista da propriedade da terra, o índio f ora 
reduzido a componente da paisagem natural, sobo angulo das 
relac;oes com o meio ambiente constitutivo dessa paisagem, o 
saber do índio colocava-se para os colonizadores como recurso 
ideológico desejável, necessário e eficaz. Por um lado, o índio 

2 Em 1970 o Estado de Mato Grosso do Sul aind a n iio h avia sido criado e o seu te rritório ainda n iio 
huvia se desmcmhrado de Mato Grosso. O total d os hab itantes refere-se a populai;iio dos 
municípios constitut ivos d o territó rio do Estad o d e Mato Grosso, após o desm cmbramento de 
Mut o Grosso d o Sul. 
3 A estimativa toma com o referencia dados d e pop ulac;-üo apresentados no "Projcto Licenciatura 
e m Educaciio Pública : t• a 4' séries do I ll Grau · através da metodología d e Educac;:ao a distancia" 
d o Instituto de Educuc;:iio da UFMT, 1993. 
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enquanto componente da paisagem natural deve ser domesti
cado, reduzido, integrado, conformado a organizac;ao social do 
espac;o colonial. Por outro lado, a intimidade do índio com a 
paisagem natural, credenciava-o como conhecedor, enquanto 
tal, um aliado indispensável e, noutra ponta, como obstáculo a 

• ocupac;ao, enquanto resistencia a submissao, urna existencia a 
ser destruída. Essa contradh;ao marca a historicidade das terras 
indígenas, na medida em que o índio - na sua relac;ao com a 
terra - é ao mesmo tempo concebido: a) como "natural", como 
"da terra" e por conseguinte portador de direito de posse in 
memoriam; b) como "selvagem", como "gentio"4, por conse
guinte portador indébito do direito de posse da terra, o que a 
qualifica como terra de ninguém, legitimando a conquista, a 

. -expropr1ac;ao. 
No plano lógico e no plano afetivo a imagem do índio cons

trói-se como duplo, como contrafac;ao, negando-se mutua
mente e ao mesmo tempo afirmando-se reciprocamente. 

A ambigüidade desse imaginário está na base da violencia 
das relac;oes da fronteira pioneira com as sociedades indígenas 
e da construc;ao social da concepc;ao sobre a posse de suas ter
ras. Concebe-se a posse da terra pelos índios enquanto 
"naturais", componentes de um espac;o natural ainda nao inte
grado economicamente, como um fato sem conteúdo de direito 
social. Quando, porém, as relac;oes sociais dominantes ressigni
ficam economicamente esse espac;o, produzindo-o, organi
zando-o segundo seus interesses, as terras indígenas passam a 
ser concebidas como entrave e seus do nos como "gentíos", 
como "ímpios" nao só na relac;ao com a cristandade, mas prin
cipalmente na relac;ao com a temporalidade da civilizac;ao, com 

, a razao prática da propriedade privada da terra, com a lógica 
da expansao capitalista. E como "gentíos" os índios devem ser 
"convertidos'', como "selvagens" devem ser "domesticados", 

• "integrados", "civilizados". 
Estando na base da concepc;ao social das terras indígenas, a 

ambigüidade desse imaginário, além de fornecer substancia a 
política agrária do Estado, também impregna o direito agrário, 
mediando decisoes e práticas jurídicas. 

4 AqueJes que professam o paganismo. 
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A trajetória do contato dos Iranxe com a sociedade domi
nante f ornece um retrato pungente da violencia que a · manipu
lac;ao dessa ambigüidade pode gerar. 

Este trabalho, respondendo ao mandato dos Iranxe de um 
instrumento para encaminhar sua reclama<;ao, procura neutra
lizar a media<;ao desse imaginário ambivalente para calc;ar sua 
caminhada nas sendas da organizac;ao jurídico-burocrática, em 
busca da reintegrac;ao de posse de seu território tradicional, 
ambivalente, a partir da concepc;ao da cidadania democrática 
numa sociedade plural que reconhece o índio como cidadao 
etnicamente diferenciado e como tal portador de direitos e ga
rantias específicos. 

Inicialmente o trabalho foi confiado pelos lranxe a Darci 
Luiz Pivetta que realizo u a pesada taref a da pesquisa documen
tal, em busca dos testemunhos históricos dó território Iranxe 
original, antes da invasao e expropriac;ao de suas terras. Foi 
tambérr1 Pivetta que os lranxe convidaram a visitar sua reserva 
atual e a quem confiaram o registro dos depoimentos de sua 
história, de suas angústias, de suas esperanc;as em direc;ao a fei
tura de um novo instrumento de luta pela terra. Foi Pivetta 
que, além de vasculhar arquivos, bibliotecas, sensibilizou pes
soas, envolvendo instituic;oes como a UFMT e o CIMI; resgatou 
relac;oes do Pe. José de Moura e Silva, de Sávio Ueopoldi com os 
Iranxe; recolheu registros e organizou dados; elaborou textos, 
mapas; viajou para a aldeia, percorreu trilhas, caminhou pela 
atual reserva, incursionou em pontos do território tradicional; 
recebeu os Iranxe em sua casa tantas e tantas vezes; acompa
nhou-os onde quisessem e, sobretudo, garantiu-lhes a mao 
amiga, leal, generosa, desinteressada. 

Só mais tarde, atendendo a convite de Darci Pivetta com 
anuencia dos Iranxe, .fui envolvida neste trabalho, prelimi
narmente como interlocutora na discussao do material e mé
todo, e, em seguida, na feitura do próprio trabalho com a res
ponsabilidade da abordagem de certas implicac;oes da questao 
Iranxe, expressivas na análise do mérito da pretensao de rein
tegrac;ao de posse de seu território ·tradicional, quais sejam a 
explorac;ao da perspectiva constitucional e a análise da memó
ria coletiva do espac;o como fundamento testemunhal signifi
cativo na questao das terras Iranxe, de modo a configurar urna 
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dimensao interpretativa, cujo eixo de formulac;ao seja fulcro de 
raz6es e fundamentos da tese da reintegrac;ao de posse, edifi~ · 
cada sobre urna base de conhecimentos, proposic;oes e idéias · 
mais gerais, fonte de deduc;oes de um conjunto de argumentos 
e correlac;oes percutíveis na esfera do direito. 

O aval do CIMI conferiu, do ponto de vista institucional, le
gitimidade ao trabalho, situando-o no arco da alianc;a em defe- . 
sa dos direitos humanos. A Universidade Federal de 'Mato 
Grosso, através do Mestrado em Educac;ao Pública, acolheu o 
trabalho como ac;ao específica de interesse do Programa e atra
vés dos Departamentos de Antropologia e de Teoria e Funda
mentos da Educac;ao aprovou-o como atividade academica nos 
nossos planos individuais de trabalho. O Museu do indio, do 
Rio de Janeiro, coma anuencia do seu Diretor, Prof. Dr. Carlos 
Araújo Moreira Neto, aprovou a participac;ao do Prof. Dr. José 
Sávio Leopoldi, solicitada pelo CIMI, a pedido de Pivetta, e aco
lheu de bom grado colaborar no apoio ao pleito dos Iranxe. Os 
funcionários do Museu do Índio, através do interesse e boa 
vontade, colaboraram com o trabalho, facilitando o acesso as 
fontes documentais, inclusive participando da busca dessas 
fon tes. 

A correspondencia e o parecer de Sávio Leopoldi sobre as 
terras Iranxe foram referencias básicas na elaborac;ao deste 
trabalho. Pela importancia de seu conteúdo foram incluídos, 
em anexo, com a concordancia do Autor que muito gentil
mente atendera ao pedido de envio de cópia xerox, tornando 
acessível sua contribuic;ao. 

J oao Dal Poz leu os originais e apresentou sugestoes, entre 
as quais a de incluir no corpo do trabalho urna relac;ao crono-

• lógica dos fatos históricos concernentes ao contato com os 
Iranxe, ao seu território e a sua localizac;ao, registrados na lite
ratura sobre a regiao do vale dorio Cravari. 

• Pe. Moura e Pe. Adalberto colocaram a disposic;ao docu-
mentos e registros da Missao Anchieta e muito contribuíram 
com informac;oes e com seus depoimentos. O Pe. Moura leu os 
originais, enriqueceu a versao preliminar com novos detalhes e 
se dispós a dar seu indispensável testemunho sobre o território 
Iranxe, na condic;ao de destacado agente missionário na relacao 
dos Iranxe com Utiariti. Pe. Moura foi, inclusive, o missionário 
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a permanecer urna década no seu convívio, observando e 
compartilhando seu cotidiano. Seu testemunho assume, 
portanto, relevancia crucial no processo de reintegra<;ao de 
posse das terras Iranxe tradicionais. 

Luiz Alberto Ayres Berlandi elaborou o memorial descritivo 
técnico, pec;a importante no encaminhamento do proceso de 
reintegrac;ao de posse e que envolve conhecimentos técnicos 
específicos. Seu trabalho profissional de reconhecida compe-
tencia foi dadivosamente colocado a disposi<;ao dos Iranxe, ~ 

num gesto de generosa solidariedade. 
Muitos contribuíram com este trabalho como Pe.Thomaz 

Lisboa, o Prof. Eudson de Castro Ferreira que também leu os 
originais sugerindo acrescentar um item relativo a questao 
fundiária, a geógrafa Ute Woeckner da Universidade de 
Tübungen pelo Convenio com a Universidade Federal de Mato 
Grosso/ Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos (NERU), que com 
carinho e esmero confeccionou o mapa-base da solicitac;ao 
Iranxe, sao todos credores de reconhecimento e gratidao. 

Incorporando todas essas contribuic;oes na elaborac;ao deste 
trabalho, tomou-se como preocupac;ao central abrir picadas 
para o encontro da concepc;ao Iranxe de território com a inter
pretac;ao jurídica do direito das terras indígenas. Seeger5 já ob
servara que "há unl conflito entre a percepcdo da terra indígena 
por parte da sociedade nacional e o uso que rnuitas sociedades 
indfgeltas fazern das suas terras: constr1¡1.indo territórios para a 
sua próp'ria auto·defittifiio". Torna-se fundamental desmontar a 
idéia de que índio nao precisa de tanta terra porque nao as 
utiliza adequadamente. A concep<;ao Iranxe de território 
envolve limites naturais referidos: a) na percep<;ao da terra 
como fator fundamental de sua identidade, como requisito de ~ 

sua sobrevivencia social, política e económica como grupo, b) 
fundados na relac;ao com o espac;o e com a paisagem natural, 
na produc;ao cultural dessas relac;6es e do significado do espac;o 
e da paisagem natural, e na utilizac;ao dos recursos necessários 
a produc;ao dos seus meios de vida. 

5 "Conceitos em conflito: terras e territórios indígenas". In: Movlmentos 110Ciais urbano!!i\, 
mlaorlaa étnica• e outros estados. Brasília, ANPOC, 1983 (Ciencias Socia is Hoje, vol. 2), pp. 294-
303. 
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Por outro lado procurou-se reconstituir, sob o ponto de 
vista da tradic;ao de credibilidade dos documentos, a relac;ao 
histórica entre os Iranxe e o seu território tradicional, com base 
no testemunho de viajantes estrangeiros, ·de cronistas, de rela
tórios oficiais, de ·mapas e de toda sorte ·de registro documental 
e fontes escritas. 

No Prefácio coloca-se a especificidade deste trabalho, ern 
nível da sua iniciativa e da relac;ao especial entre antropólogo e 
grupo indígena que lhe confere um caráter singular no conjun
to desse genero de produc;ao. 

Esta introduc;ao sublinha algumas notac;oes' de divisoes im
plícitas··ao processo de feitura do trabalho ·e que sao importan
tes para ressaltar-lhe a dimensao social, reconhecimento de 
débitos e para perspectivar sua direc;ao interpretativa, situan
do-o em relac;ao as múltiplas implicac;oés da questao das terras 
indígenas. 

'Inicialmente coube-me situar o papel diretor dos Iranxe em 
toda ·a elaborac;ao deste trabalho e nquanto sujeito político cole
tivo, com urna clara consciencia étnica, intencionalmente ex
pressa num projeto de reintegrac;ao de posse do seu território 
tradicional, mas que remete para o enfrentamento mais geral 
da questao da definic;ao política do Brasil como País pluriét
nico, multi-cultural, refletindo u curáter plural de sua formac;ao 
social no plano da cidadania. 

A seguir apresentamos os resultados dos estudos e pes
quisas realizados sobre a Terra Iranxe. O primeiro capítulo 
busca articular fundamentos relativos a lógica interna da cul
tura Iranxe a preceitos constitucionais, no sentido de iluminar 
razoes que ficam obscurecidas no plano relacional, pelas dife
renc;as das 'pulsoes', dos valores, do ethos próprio de cada urna 
das culturas em relac;ao, no contexto da dinamica hegemónica. 

No segundo capítulo faz-se o balizamento histórico da terra 
indígena em questao, com base nos dados da pesquisa docu
mental, suportes empíricos da territorialidade Iranxe no con
texto das relac;oes de alteridade. 

O Terceiro capítulo enfoca o movimento da fronteira, foco 
de múltiplas determinac;oes da luta pela terra na Amazonia 
Meridional, envolvendo nao só a questao Iranxe, mas todos os 
povos indígenas da regiao. 
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O quarto capítulo formula a justifica<;&o do retorno dos 
Iranxe ao seu território tradicional, configurada com os fios da 
teia da men1ória coletiva, sintetizada 11uma representa<;ao ét
nico-cartográfica e refratada numa pequena mostra fotográfica 
da terra que a sociedade nacional lhes reservou. 

Em anexo, incorpo~ou-se a transcri<;ao de entrevistas con
cedidas pelos Iranxe a Darci Pivetta, correspondencia, texto de 
Sávio · Leopoldi e mapas da regiao - referencias importantes e 
nao suficientemente exploradas no corpo do trabalho. ., 

Ao nos outorgar o mandato da escrita da versao academica 
de seu requerimento de reintegra~ao de posse de seu território 
tradicional, os Iranxe nos distinguiu amistosamente e n,os res-. 
ponsabilizou profissionalmente. Esperamos que a nossa escrita 
possibilite a ressonancia da voz Iranxe nos diversos espa<;os 
que o processo de reintegra~ao de posse venha a percorrer. 
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RESUMO DA CRONOLOGIA 

1900 - Massacre do córrego Tapuru, promovido por Domingos 
Antonio Pinto, seringueiro que explorava a regiao do vale do 
rio Cravari. (Ronden, 1946:88-89\P/M:3)6 

1907 - O seringueiro Manoel Ronden descobre o rio Cravari, ao 
qual atribuiu o nome por ter achado bonito.(M:145) 

1907 - Indios Paresi informam a Comissao Ronden a respeito 
dos Iranxe.(P/M:l) 

1909 - Iranxe encontram com empregados da linha telegráfica 
de Utiariti e se comunicam por gestos.(M: 144) 

1928 - Max Schmidt, procura os Iranxe e estes seguindo os ras
tros da expedic;ao se dirigem a Utiariti para encontrar o pesqui
sador. (P/M:3-4) Este registra o evento.(Schmidt, 1942:35) 

1932 - Acácio e Jacó(Iranxe) sao levados do Sao Joao até Utiariti 
pelos Paresi.(P /M:4) 

1945 - Transferencia da sede da Missao Jesuíta de Mangaba! 
para Utiariti.(P/M:7) 

1945 - J oao Clímaco, acompanhado de Pedrinho Kezo e Antonio 
Canozaé, ambos Paresi, exploram a regiao dos lranxe.(P /M: 7) 

• 1946 - Henrique de Oliveira, tropeiro do barracao do seringal 
do rio Sacre, leva urna dezena de Iranxe para Utiariti.(P /M: 7) 

.- 194 7 - A lnspetoria de Cuiabá manda recolher ao Tolosa os 64 
Iranxe que se encontram em Utiariti.(P /M: 10) 

1948 - Sexta (6ª) visita dos Iranxe a Utiariti.(P/M:9) 

6 A cronologia completa encontra-se em (MOURA, 1957:143-153). A abreviac;íio P/M = Pereira & 
Moura, 1975, op. cít., Citamos também M/ = Moura, 1957. 
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1949 - Kalervo Oberg vai a Utiariti para estudar os Iranxe, mas 
é dissuadido de executar o projeto.(P/ M:12) 

1949 - Todos os Iranxe que estao no Tolosa voltam para o Cra
vari.(P /M: 1) 

1950 - Eny Coelho, encarregado do Tolosa, acusa o Pe. Joao 
Dornstauder de estar fazendo casa e ro<;as na aldeia lranxe. 
(P/M:12) 

1950 - A Companhia Seringueira Utiariti faz urna ro<;a perto da 
aldeia Iranxe, abusa de suas mulheres e provoca conflitos. 
(P/M:12) 

1951 - Gripe coreana na aldeia Iranxe e mortandade.(P/ M:13) 

1951 - Conflito das fac<;6es de Acácio e Canuto por causa de 
mulheres, invasao de território de ca<;a, pesca e coleta de mel e 
uso de mandioca. (P/ M:13) 

1951 - Morre o Capitao Acácio e mais onze( 11) Iranxe. Acaba-se 
a aldeia, pois todos se evadiram, bem como a casa-capela cons
truida por Joao Dornstauder.(P / M: 13) 

1952 - Queima-se o barracao da Companhia Seringueira Utiari
ti, situado no Cravari, entao dos Spinelli. Este evento dá ori
gem ao local conhecido como Barracao Queimado.(P/M:13) 

1952 - O seringalista noticia que viu índios perto do seu barra
<;ao no córrego Diolicinho que deságua no rio Honorato. 
(P/M:25) 

1953 - A maioria das crian<;as em idade escolar está em Utiariti. ~ 

(P/ M:13) 

1953 - Pe. Joao Dornstauder visita todas as aldeias lranxe, dese
nha um croqui da viagem e identifica o território: "O território 
deles sao as margens do Cravari, estendendo-se muito rnais no 
lado E que na margem W; nessa margem parece só vivem para 
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cat;ar e pescar. Tornou-se o Pe. Jodo o maior conhecedor do ter
ritório Iránxe".(P / M: 13) 

1953 - Notícias de outra parcela do grupo Iranxe a rumo norte, 
segundo informac;ao dos Iranxe do Cravari ao Pe. Joao Dorns
tauder.(P /M:25) 

1954 -Tapanhuna atacam Iranxe. (P/M:18) 

1954 - Rikbaktsa matam 17 Iranxe perto da confluencia dorio 
do Sangue com rio Cravari.(P /M:21) 

1954 - Grande contingente Iranxe vai a Utiariti. Fim da "vida 
tribal ·nativa e espontánea dos lran.x:e".(P /M: 14) 

1954 - ISAMU abre campo de aviac;ao entre duas aldeias lranxe 
no Cravari.(P/M:14) 

1956 - Joao Viegas, intervém no internato de Utiariti, mandan
do que os Iranxe se transfiram para o Posto Tolosa, do SPI, 
também a eles destinado.(P/M:14) 

1957 - Saída da ISAMU de UTIARITI. 

195 7 - Pacificac;ao dos Rikbaktsa inimigos dos Iranxe.(P /M:21) 

1962 - Irrompem tifo e sarampo no Cravari. Morrem 4 adultos 
e 1 crianc;a. Todos os Iranxe vao para Utiariti e lá permanecem. 
(P/M:14) 

1967 - Pacificac;ao do Tapayuna.(P/M:20) 

1968 - As tres famílias que estavam morando na beira do rio 
Cravari mudam-se para o córrego Robafo, próximo ao Paredao. 
(P/M:14) 

1968 - Utiariti é desativado e os lranxe vao ao Uaporé - aldeia do 
capitao José.(P/M: 15) 
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1968 - Decreto 63.368 de 8 de outubro/ estabelece o território 
lranxe: margem esquerda do rio Cravari, córrego do Paredao 
até suas cabeceiras; daí urna linha seca até o córrego Grande, 
descendo por este até a foz dorio Cravari.(P/M:15) Este territó
rio nao coincide com o território original que se localizava na 
margem direita do rio Cravari até a confluencia do rio do San
gue, fechando o circulo com urna linha seca pouco abaixo do 
paralelo 13. 

1969 - Notícias de índios nas cabeceiras ·do córrego Rico, a par
tir dos vestígios vistos pelo seringueiro Goiano.(P/M:25) 

1970 - Expedi<;ao encontra aldeia antiga dos Iranxe desconheci
dos.(P /M:26) 

1970 - A gleba Agropecuária Membeca come<;a a cortar a re
serva Iranxe com urna estrada, embargada pela FUNAI, através 
de um telegrama do delegado regional Sérgio Joao do Amaral 
Fernandes. (P/M:15) 

1970 - 19 de abril - os Tapayuna sao transferidos para o Parque 
Nacional do Xingu, liberando a Serra da Tombador para colo
niza<;ao particular. 

1971 - Encontro com o grupo Myky .do Escondido, mais de 
meio século depois da fissao da sociedade, ocorrida após o mas
sacre do Tapuru.(P/M:27 e Pivetta/92) 

1971 - Mauro Tenuta arrasa as malocas dos novos Iranxe com 
trator de esteira, tranformando a aldeia num monte de escom
bros.(P /M:32) 

1971 - Irma Maria Luiza se fixa na aldeia Uaporé para dar con
tinuidade a escola. (P/ M:15) 

1971 - A FUNAI construiu urna sede de Posto (Tolosa) e no 
mesmo ano nomeou Gilberto Rosa como encarregado. (P/M:15-
16) 
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1971 - O Posto Tolosa é fechado. (P/M:15) . 

1972 - Contato comos Myky do Escondido.(Lisboa, 1979) 

1974 -A fazenda Membecajoga "desfolhante químico laranja~.· nas 
margens do rio Cravari matando os peixes. (Arruda, 1983:88) 

1975 - Darci Pivetta, a pedido dos Iranxe, entra em contato com 
a OXF AM para financiamento de pro jeto agrícola para subsis
tencia. O projeto experimental de agricultura mecanizada na 
regiao de cerrado foi aprovado. (Diário/ 1975) 

1972 -A OPAN (Operac;ao Anchieta) inicia as a,tividades .entre os 
lranxe.(P /M: 16) 

1973 - A OPAN transfere o local de moradia para Utiariti, ofere
cendo assistencia (educac;ao, saúde .. ) intermitente aos Iran-
xe.(P /M: 17) > 

1991 - Iranxe se dirigem a residenci!;\ de. Darci Pivetta em. Cuia
bá solicitando a elaborac;ao de documento comos dados neces
sários para entrar coro processo de reconquista do antigo terri
tório. 

1992 - Angélica Kamun9 revela que XINUI (vovo) é o único so
brevivente do massacre do Tapuru. Relata ~ ~issao ocorrida na 
sociedade Iranxe e a direc;ao que estes seguiram até estabel~cer 
morada permanente no córrego Escondido, afluente do rio Pa
pagaio. (entrevista: Darci Pivetta, nov.1992) 
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CAPÍTULO 1 

TERRA INDiGENA E CONSTITUlf;AO - velhas e novas 
questoes 

Para os propósitos <leste trabalho, importa aquí refletir so
bre como vem sendo tradicionalmente tratada pelo Estado a 
relac;ao sociedade indígena/territorialidade, com o objetivo de 
demonstrar a pertinencia da aplicac;ao combinada dos artigos 
215 e 216 aos artigos 231 e 232 da Constituic;ao Brasileira, nas 
decisoes relativas a questao das terras indígenas. 

Bruna Franchetto 7 ao examinar a decisao do Supremo Tri
bunal Federal, de 10.08.1983, relativa a condenac;ao da Uniao e 
da FUNAI ao pagamento de indenizac;ao por desapropriac;ao 
indireta de gleba situada no core do território Suyá, no Xingu, 
mostra a interveniencia de um universo ideológico etnocen
trico na defini<;ao de terra indígena que vem orientando a in
terpretac;ao e a prática jurídica concernentes a decisoes do ju
diciário. A autora mostra que o problema central é a da defini
c;ao de "terra indígena" enquanto "posse", ou seja, também na 
definic;ao dos termos "terras habitadas", "ocupadas", 
"permanentemente ocupadas", "habitat", "habitat imemorial" 
por/ de "silvícolas". 8 

A base em que se alicerc;a esse universo ideológico etnocen
trico é a percepc;ao das sociedades indígenas como real social 
diferenciado dissociado do seu referente dialético real social 
pl~ral, isto é, identifica-se a diferenc;a étnico-cultural das soci
edades indígenas, sem concebe-las todavía como partes inte
grantes de um todo social plural. 

Conseqüentemente, a lógica que preside a organicidade en
tre o sentido do diverso, do diferenciado (sociedade indígena) e 
o funcionamento das estruturas nao remete ao seu referente 
dialético sociedade plural. Ternos portante, configurada urna 
situac;ao de ambigüidade da ordem social: embora concebida 

7 FRANCHETTO, Bruna · "O que é terra indígena? Urna decisao do Supremo Tribunal Federa1''. In: 
SANTOS, Silvia Coelho dos(Org.) et a l. · Sociedades Indígenas e o Dircito · Uma questao de 
Direitos Humanos. Florian ópolis, Ed. UFSC/ CNPq, 1985, pp.99-119. 
8 Idem p. 102 
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ideologicamente como de constitutividade unívoca é reconhe
cida praticamente como portadora de diversidade no plano da 
cultura. As conseqüencias perversas dessa ambigüidade, no 
plano do direito, repercutem diretamente sobre o reconheci
mento das especificidades de direitos de grupos étnicos cultu-

.. ralmente diferenciados. 
A repercussao fundiária dessa ambigüidade tem historica

mente se expressado nas decisoes e políticas do Estado, frente 
aos direitos das sociedades indígenas no que tange a criac;ao de 
reservas, a demarcac;ao das áreas e a protec;ao contra as pres
soes dos interesses privados. 

Para maior clareza dos processos decisórios que envolvem 
a questao da definic;ao de terra indígena é conveniente desde 
logo ter presente que a ordem social capitalista corresponde 
urna ordem social do espac;o, cuja orientac;ao de controle do 
acesso a terra tem como primado a propriedade privada. 

O termo terra referindo-se a propriedade, denota forma le
gal de acesso, direito de possuir e de dispor e ao mesmo tempo 
conota um conteúdo político que envolve relac;oes de poder 
entre os que tem e os que nao tem o direito de possuir e de 
dispor, mediados pela maior ou menor capacidade de controle 
dos processos f ormais de adequac;ao de ac;oes jurídico-burocrá
ticas e dos meios materiais de apropria<;ao. O fundamento 
primal da defini<;ao de terra indígena é o da definic;ao de 
posse, cujo significado legal aponta para a prova material de 
ocupac;ao representada por vestígios mapifestos. No imaginário 
civilista de propriedade privada, habita~ao e ocupa~iio indi
cativas de posse de terra tem seu sentido limitado ao modo de 
vida, ao estilo de vida da sociedade capitalista que valoriza a 
exterioridade da acumula~ao de bens materiais como eviden
cia de legalidade, da capacidade de possuir. Assim a habita.;iio 
e ocupa.;iio como indicadores de posse da terra expressam-se 
fundamentalmente em sinais de culturaliza<;ao do espa<;o, de 
acordo com o padrao de assentamento da cultura dominante. 
Es se padrao se conforma em relac;oes com a natureza, cuja ra
cionalidade prescreve a fórmula combinada de fixa<;ao da mo
radia e acumula<;ao de evidencias materiais de domínio do es
pac;o natural. Ao sentido de ocupa~iio, como indicador de 
posse, se associa a idéia de permanencia, configurando-se a 
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correlac;ao entre os termos "terras habitadas" "terras ocupadas" 
e "terras permanentemente ocu padas". A idéia de permanencia 
associada ao sentido da posse, no repertório civilista de legiti
midade da apropriac;ao de terra, desempenha func;ao chave no 
jogo de interpretac;ao jurídica do direito da "terra indígena". 

Victor Nunes Leal9, colocando-se na contramao dessa con
cepc;ao etnocentrica de posse propoe "urna interpretac;ao ju
rídica que aborda a definic;ao de território e habitat do ponto 
de vista dos modos de vida material e cultural dos povos, etni
as, que se distinguem da chamada sociedade nacional."10 

No repertório de legitimidade da posse, ao significado de 
"terra indígena" se associa o sentido de habitat, operando-se a 
ampliac;ao do campo semantico de habita-;ao e ocupa-;ao 
incorporando-se a dimensao da diversidade cultural e de suas 
implicac;oes relacionais no ordenamento espacial. A associac;ao 
do sentido de habitat aterra indígena incorpora a dimensao 
política da diferenc;a étnico-cultural a questao da posse. Ao 
m esmo tempo que rompe com a concepc;ao monolítica da pro
priedade privada da terra, como suporte exclusivo do sentido 
de posse, resgata a dimensao étnico-política da posse ressigni
ficando terra indígena como territorialidade.11 

A noc;ao de territorialidade indígena associa as dimensoes 
económica e jurídica de posse da terra, as dimensoes histórica, 
social e étnico-cultural, situada no contexto das relac;oes de al
teridade entre sociedade nacional e sociedades indígenas. 

Ao atrelar ao termo habitat a qualidade de imemorial 
opera-se a refrac;ao do sentido histórico da posse como ocupa
t;íio permanente, dando margem a manipulac;ao dos indica
dores de posse, como no caso da decisao do Supremo Tribunal 
Federal em relac;ao as terras Suyá. 

É preciso insistir que o termo habitat procura ampliar o 
campo semantico da expressao terra indígena no sentido da 
conotac;ao de território, que associa histórica e culturalmente a 
noc;ao de posse a experiencia coletiva de ocupac;ao e uso para 

9 Súm ula n .480, comentando a Constituif;ao Federal de 1967. 
l O FRANCHE'ITO, Bruna. Op. Cit., p . 107. 

11 No ensaio "terra e territorialidade negra: ideologia e política", Maria de Lourdes Bandeira 
a nalisa a territorialidade como constrU(;ao de espacialidade contestatória, em oposi~iio ao 
o rdenamento hegemónico do h:rritório nacional, expressño espacial da ordem social etnocentrica. 
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produc;ao de meios e arranjos próprios de vida, diferenciados 
dos modo de ocupac;ao e uso definidos pela sociedade nacional. 
O sentido de imemorial associado ao termo habitat procura 
portante resgatar, no ambito da interpretac;ao jurídica de terra 
indígena, a memória da temporalidade histórica, da espaciali
dade desses modos diferenciados de ocupac;ao e uso da terra 
anteriores as frentes de expansao da sociedade nacional e por 
elas impactada e violentada. 

A jurisprudencia firmada pela interpreta<;ao ju.rídica de 
Victor Nunes Leal é um marco importante no avan<;o da ques
tao do direito relativo as terras indígenas refor<;ado pelo apoio 
de movimentos populares e entidades civis de defesa dos direi
tos humanos, preconisando o avan<;o da Constitui<;ao Federal 
de 1988 no reconhecimento das especificidades de direitos. 

Os Artigos 231 e 232 representam um avan<;o substantivo 
no reconhecimento do direito dos índios, coroando urna longa 
trajetória de lutas das popula<;oes indígenas e de seus aliados 
pela constru<;ao democrática da cidadania, em termos de reco
nhecimento e respeito das dif eren<;as e dos seus direitos espe
cíficos. 

Constitucionaliza-se, finalmente, o postulado da validade 
jurídica dos depoimentos dos próprios índios, na defesa de 
seus direitos e interesses. 

No que respeita ao reconhecimento da especificidade. do 
direito dos índios as su as terras, faz-se necessário - toda vi a - a 
leitura dos artigos 231 e 232, combinada com os artigos 170, 
215 e 216, com vistas a relativizac;ao da ideología civilista da 
propriedade privada que, para além dos preceitos constitucio
nais, continua costumeiramente presidindo a formac;ao de 
opiniao, orientando posic;oes e mediando decisoes relacionadas 
com a questao das terras indígenas. 

O Artigo 170 mantém o primado da propriedade privada 
como pilar da ordem económica, relativizando o conteúdo ide
ológico conservador da tradic;ao agrária brasileira com a pre
ceituac;ao do princípio da funt;iio social da propriedade. 

Há urna clara e insofismável relac;ao entre o princípio da 
func;ao social da propriedade e os direitos dos índios as suas 
terras. A prática jurídica, nos processos de terras indígenas, 
configura;-se como urna área sensível de corporificac;ao dos 
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avanc;os constitucionais de definic;ao democrática da cidadania. · 
Coloca-se concretamente, para o ajuizamento de causas de ter
ras indígenas, a necessidade da ampliac;ao do principio da fun
c;ao social da propriedade no reconhecimento da especificidade 
da posse, referida na anterioridade de sua func;ao social, en
quanto condic;ao básica de reproduc;ao da sociedade indígena, 
da sua vidá social, da sua cultura. Coloca-se um desafio de 
transformac;ao ao universo ideológico tradicional. 

Tradicionalmente, no ambito da questao da posse, a ideo
logía burguesa de propriedade da terra prívilegia a func;ao 
económica em relac;ao a func;ao social. Os membros das classes 
populares, ainda que na efe ti va posse de peque nas áreas de 
terra, em que - com suas famílias - habitam, ocupam e usam 
para a produc;ao de seus meios de vida, acabaram sendo priva
dos do direito de posse e expulsos da terra no processo de ex
pansao do capitalismo urbano-industrial que revaloriza o prec;o 
da terra e a transforma em mercadoria desejada, circulante no 
mercado como objeto de investimento potencializador de 
acumulac;ao e/ ou reproduc;ao do capital a curto, médio e longo 
prazos, dependendo da dinamica do processo. 

A tradic;ao histórica de monopolismo da terra, emergente 
da estrutura latifundiária é a base da experiencia social que se 
constituí na fonte do imaginário da terra de negócio, legiti
mador da violencia como mecanismo de dominac;ao/ 
subotdinac;ao de interesses no movimento de apropriac;ao de 
terras. Esse imaginário esvazia o conteúdo jurídico da posse 
da terra de uso para produc;ao dos meios de vida, enquanto 
gerartora de reconhecimento de direito de propriedade. O ima
ginário de posse pela conquista, implicando apropriac;ao, é o 
corolário da mentalidade colonialista ainda operante nas cha
madas frentes de expansao da sociedade nacional, cujas ex
pressoes sociais (colonos, garimpeiros, madeireiros, seringuei
ros, etc) costumeiramente entram em contato com as popula
c;oes locais (camponeses, índios etc ... ) atribuindo-se a si própri
os o papel de herói civilizador, agentes do progresso, em oposi
c;ao aos grupos nativos vistos como entrave a expansao da eco
nomía de mercado. A licenciosidade da posse por conquista 
estereotipa a licitude da posse por uso. A fabulac;ao da posse 
por conquista entretece, em nível da organizac;ao jurídico-bu-
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rocrática, um repertório civilista de "provas" de ocupaf;ao de 
terra, que co11fere aos processos jurídicos de reconheci~ento 
da posse urna dimensao económica prevalente. O interesse 
privado, conseqüentemente, sobrepoe-se ao interesse social. 

O próprio Estado tem historicamente se convertido em ava
lista da posse por conquista. Durante o recente período da di
tadura militar, por exemplo, a retórica oficial dos planos de 
seguranc;a e desenvolvimento nacional cunhava o conceito das 
terras da Amazonia, sabidamente envolvendo áreas indígenas 
e posses camponesas tradicionais, como "vazios demográficos", 
como áreas disponíveis a "ocupac;ao produtiva", fiadora da 
"integrac;ao económica". 

No contexto da alteridade em que se desenvolvem as rela
c;oes entre sociedade nacional e as sociedades indígenas, a luta 
pela terra envolve interesses antagónicos que a aplicac;ao do 
princípio constitucional da func;ao social da propriedade ga
rante a perspectiva da arbitragem em direc;ao a garantia de re
conhecimento dos direitos específicos. 

Os artigos 215 e 216, por sua vez, dao suporte a um novo 
eixo de interpretac;ao jurídica do direito das terras indígenas, 
sob a ótica da relac;ao cultura x meio ambiente. O pleno exercí
cio dos direitos culturais das socieddes indígenas implica a ga
rantia das terras em áreas de domínio ecológico a que respon
de o sistema adaptativo culturalmente desenvolvido pelo 
grupo indígena, para satisfazer as suas necessidades sociais. 
Além disso, a territorialidade tradicional é fator de reproduc;ao 
social e cultural, preservando-se a memória do grupo em suas 
"formas de expressao", em seus "modos de criar, fazer e viver11

, 

em suas "obras, objetos ( ... ) edificac;oes e demais espac;os desti-
• nados as manifestac;oes artístico-culturais". 

A perda da rela<;ao com o domínio ecológico característico 
do território tradicional do grupo indígena, imposta pela trans
ferencia para a área de domínio ecológico diferente, ameac;a o 
seu patrimonio cultural, causando-lhes danos de toda a ordem, 
como historicamente demonstraram experiencias america-
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nas 12, amplamente divulgadas a través de livros, filmes e do
cumentários. 

Na literatura antropológica o tema da adapta~ao ecológica 
tem sido recorrente e muitos estudos tem demonstrado a cor
relac;ao entre certos princípios organizacionais da cultura e 
meio ambiente, o que nao significa afirmar correrac;ao entre 
estrutura social e especificidade de condic;oes· ambientais. 

Os estudos clássicos de etnobiologia, realizados pioneira
mente por autores como Steward, sobre cultura de grupos in
dígenas da América do Sul, abordam importantes aspectos da 
sua adaptac;ao ao neotrópico, revelando parte da sabedoria mi:. 
lenar desses povos, incluindo manejo de ecossistemas.13 

Mais recentemente, na efervescencia do debate sobre o im
pacto do avanc;o do capitalismo na regiao amazónica, maior 
reservatório de água doce e da biodiversidade da terra, muitos 
trabalhos foram e estao sendo produzidos sobre a adaptac;ao de 
grupos indígenas ao meio ambiente da floresta tropicat 14 

A perspectiva ecológica permite enfocar as relac;oes intera
tivas dos grupos estudados com o seu meio ambiente, mos
trando que os grupos indígenas de diferentes domínios ecoló
gicos (floresta, cerrado), desenvolveram mecanismos próprios 
de adaptac;ao ao meio ambiente e estratégias adequadas a utili
zac;ao racional dos recursos naturais.15 

A relac;ao existente entre sistema adaptativo e sistema sim
bólico se expressa na relac;ao entre os domínios material e nao 
material da cultura. A adaptac;ao a um ecossistema expressa 
um longo processo histórico de especializac;ao de mecanismos 
que exigiram maior ou menor complexidade sócio-cultural. O 
fazer e o saber resultantes constituem o patrimonio que per
mite a sobrevivencia e a continuidade biológica e cultural do 
grupo. 

12 BROWN, Dce. -" Enterrem meu cora~io na curva do rlo". Referimo-nos também a vários 
filmes sobre a questao, como o" Pcqueno grande hornero"," Danf;a com Jobos". ''Curandeiro da 
floresta". 

13 HA."l\IDBOOK OF SOUTH AMERICAN INDIANS, Julian H. Steward, Editor, Washington, 1949. 
14 Veja-se entre outros, MEGGERS, Betty - Amazonia: Uusiio de um paraíso. Río de Janeiro, 
Civiliza~iio Brasileira, 1977. 
15 Entre outros merecem destaque os trabalhos de ZARUR, CARNEIRO e POSEY. In: Suma 
Etnológica B1·asileira. Edic;:iio Brasileira atualizada do Handbook of South American Indians. 
Darcy Ribeiro(editor) et alii. Petrópolis, Vozes/FINEP, 1987. 
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O sistema adaptativo, envolvendo as expressoes matetiais 
da cultura, reflete aspectos cognitivos e comportamentais dessa 
mesma cultura. O repertório de técnicas, artefatos e conheci
mentos que mediatizam as relac;oes entre dado grupo e seu 
meio ambiente, por si só nao explica o processo de· adaptac;ao 
ecológica, porquanto sua constitutividade se articula· ao uni
verso ideológico, formas associativas e padroes de sociabili- , 
dade que lhe dao conformac;ao e sentido. 

Essa relac;ao íntima entre os níveis adaptativo, associativo 
e ideológico de urna cultura permite a previsibilidade de que 
urna mudanc;a drástica de meio ambiente tende a se refletir 
sobre o padrao e a intensidade de interac;ao entre membros do 
grupo, gerando desajustes em vários níveis, de natureza e 
graus diversos e de complexidade variada. O processo de rea
juste implica mudanc;as culturais que demandam tempo e 
condic;oes adequadas de configurac;ao, operac;ao e consolidac;ao, 
difíceis de se objetivarem sob forte pressao de contato com ·as 
frentes de expansao da sociedade nacional.. 

O caso Kaiapó é bastante elucidativo. Sob forte pressao das 
frentes pioneiras os Kayapó deslocaram-se de seu habitat tradi
cional para a floresta. Sua etnohistória revela que levaram mais 
de um século para gerar tecnología adequada ao meio ambien
te da floresta e consolidar mudanc;as adaptativas orientadas se
gundo as finalidades de sua cultura. 

O enfoque da adaptac;ao ecológica revela· um novo angulo 
da questao das terras indígenas, sob a dimensao do conteúdo 
da especificidade dos direitos constitucionais dos índios. A 
terra de um grupo indígena deve localizar-se no domínio eco
lógico de seu habitat tradicional. Esse é um requisito básico a 
garantia dos direitos culturais do grupo indígena. 

O parágrafo quinto do Art. 231 da Constituic;ao Brasileira 
de 1988, combinado ao caput, parágrafos primeiro e segundo 
do mesmo artigo, ao Artigo 232, ao caput e parágrafo primeiro 
do Artigo 215, ao caput e parágrafo quarto do Art. 216, garan
tem aos Iranxe fundamento legal para o requerimento de rein
tegrac;ao de posse de seu território tradicional, localizado na· 
mesopotamia limitada pelo rio Cravari e o rio do Sangue, aflu
ente do rio Juruena, tributário do rio Tapajós. 
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A aplica<;ao do preceito constitucional de garantia aos direi
tos culturais aponta para a abertura de espac;o de validade jurí
dica para o depoimento dos membros do grupo que, junta
mente com as f ontes históricas e etnográficas existentes, per
mi tem reconstituir o território tradicional, situado no domínio 
ecológico da floresta amazónica, meio ambiente a que a cultura 
do grupo desenvolveu mecanismos especializados de adapta
c;ao, inadequados ao ecossistema do cerrado, onde hoje estao 
localizados. 

A permanencia dos Iranxe em área de cerrado, sob imensa 
pressao de diferentes expressoes da sociedade regional, ge
rando antagonismos e conflitos, nao lhes permite condi<;oes de 
processar mudanc;as adaptativas sem riscos de aprofundamen
to dos processos de desorganizac;ao cultural. Por outro lado, as 
pressoes cotidianas de suas relac;oes com um meio ambiente 
adverso, criam para o grupo instabilidade cultural em níveis 
adaptativo, associativo, afetivo e psicológico, configurando-se 
uma situac;ao de violencia cultural que elide frontalmente seus 
direitos culturais constitucionais. 

Para os Iranxe, os problemas emergentes de suas relac;6es 
com um ecossistema que nao lhes é familiar, nao se circuns
crevern a mera adoc;ao de novas tecnologías. Se assim o fora, 
um projeto de desenvolvimento cornunitário de acordo com a 
ótica ehviezada do interacionismo pretendendo acelerar a mu
dan<;a adptativa com a introduc;ao de t ecnologías, máquinas, 
implementos e insumos da nossa cultura, teria dado certo em 
outros grupos e certamente poderia ser aplicado ao caso Iran
xe. Estao em jogo nao apenas a forma de produc;ao e o tipo de 
atividades económicas do grupo, incluindo a sua auto-estima; 
na medida em que a dinamica relacional com o meio ambiente 
é referente e referencia a produc;ao simbólica que informa a 
teia de significados da rede de relac;oes constitutivas da vida 
social. O sistema adaptativo expressa vínculos entre grupo e 
meio ambiente, vínculos que por sua vez expressam aspectos 
cognitivos, comportamentais e emocionais da cultura do 
grupo. 
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CAPÍTUL02 

IRANXE: balizamento documental 

Talvez o registro documental de Joao Salustiano Lyra 
(Public. N. 7, Anexo 3, da Comissao Rondon), seja o mais ex
pressivo no que tange a explorac;ao do vale do rio Cravari, rea
lizada em 1907, por relatar a importancia dos trilhos dos índi
os, no desvelamento da regiao em pauta. Essas trilhas eram 
produto de visitas que os Iranxe faziam de aldeia a aldeia, dos 
~eslocamentos para cac;a e pesca, das coletas de alimentos e 
materiais destinados ao cotidiano societário e agora servem 
para conduzir a sociedade nacional ao corac;ao de seu territó
rio, cujo resultado é, pelo menos inicialmente, urna grande in
cógnita. 

O relato de Lyra é o seguinte: 

"No dia 5 prosseguimos no levantan1ento dos 
trilhos existentes e, seguindo o -rumo S. O., 
contornamos a cabeceira, denoniinada 
Membecal, formadora do ribeirao Membeca, 
importante contribuinte do rio do San
gue ... "(p. 7) 

"No dia 6 conti·nua1nos a levantar os tr-llhos 
que despontam em cabeceiras que correm 
para o Cravari, nas quaes existem ricos se
ringaes ... "(ib) 

"Os p-rimitivos trilhos dos índios, ligando as 
origens das cabeceiras, que na mesma ver
tente, quer em vertentes opostas, f oram os 
caminhos que orie'ntaram o~ pioneiros da 
civiliza<;do riestes dese-rtos e atualmente se 
erigem em verdadeiras estradas seringuei
ras". (p.8) 
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"Tiuhan1os até aí penetrado suficientemente 
para o Norte, podendo ainda seguir neste 
rumo pelo t'ril110 dos índios, que ligam as di
versas cabeceiras na marge1n esquerda do 
rio Crava1y. 
É verdade q·ue a explora~iio deste rio se limi
to·u até agora a sua margem esq1terda, pols 
toda a 111arge1Ji dt1·etta está alnda 
ocupada pelos í1idios lra.nxes, que se 
opuse1·am se1np1·e a qualquer tn11a
siio ".(p.9 Grifo nosso). 

As trilhas de índios servem assim de estrada para a explo
ra<;ao de seringais num primeiro momento e posteriormente 
para expropria<;ao do território. 

As trilhas indígenas sao realmente os indicudores princi
pais para um mapeamento completo da regiao. As trilhas nao 
foram erigidas casualmente, mas sao produto da intencionali
dade finalista Iranxe e eram destinadas fundamentalmente 
para assegurar a reprodu<;ao da sociedade tanto do ponto de 
vista físico como cultural. Essas trilhas estao expostas, no mapa 
do território lranxe no texto. 

Outra iriforma<;ao proveniente de Candido Mariano da 
Silva Rondon (Anexo 5, p.13), diz: 

"O 4!! grupo dos Parecis - lranches - que vive 
no valle do rio Cravari ou Cururu-iná, tribu
tário da direita do Timalatiá, no valle do 
Saueruiná ou. Papagaio, e Zolahá-ruiná ou 
Burity, na parte baixa destes rios, entre os 
parallelos de 13° e 46' e 15º e 15' ao Oeste do 
Rio de ]aneiro".(in Pereira & Moura, 1975:2) 

Sob o aspecto etnográfico, Pereira & Moura trazem a corre
<;ao dos dados de Rondon pois os lranxe nao sao Paresi. Mas 
tanto Lyra quanto Rondon deixam claro que os Iranxe habitam 
a margem direita do rio Cravari. 

Edgar Roquette-Pinto (1935:16), na Carta Etnográfica de 
Rondonia, plota o território Iranxe na margem esquerda do 
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rio Membeca, margem esquerda do rio do Sangue, margem 
esquerda e direita do rio Cravari até a sua foz no rio do Sangue, 
segundo pode observar-se no mapa a seguir. 

O pesquisador José de Moura e Silva, , apresentou-m~ um 
croqui retirado dos arquivos do Pe. Joao Dornstauder,SJ, em 
que trazia alguns dados de sua viagerr1 ao vale do rio Cravari, 
lado direito do mesmo rio, no ano de 1952. Este mapa encon
tra-se também no trabalho do Pe. José de Moura e Silva 

.. (1957:176). Nesse mapa encontram-se plotadas, na margem di
reita do rio Carvari, as localiza<;6es dos principais chefes de 
facc;oes, ou chefes de turmas Iranxe. Cada turma é constituíd.a 
de um conjunto de unidades domésticas. Como se p,ode verifi
car n0 mapa adiante, as aldeias (constituídas por conjuntos de 
unidades domésticas) se localizavam na margem direita do ~io 
Cravari, entre os paralelos 12° e 13° e os meridianos 570 e -58° 
de Greenwich. Em minhas visitas as atuais aldeias, em novem
bro de 1992, segundo os dados colhidos· nas ent~evistas com 
Alonso, José, Maurício, Lino, Alípio, lnácio, Aureliana e O.\:ltros, 
o elenco de grupos locais se elevava para mais de 17 conjuntos, 
totalizando na época urna popula<;ao de mais de 500 pessoas. 
Muitas dessas facc;6es só estao na memória dos velhos, pois ci
taram o nome das aldeias nas quais as facc;oes estavam locali
zadas: Patalekialatiu, Sarawakaty, Manakyu'u, Patonometatá, 
Wiratatá, Ykyatedery, Yrewalytanaly, Yrealetakewu, Warixy e 
Akiu'u, mas nao souberam sua localizac;ao no croqui. Como 
len1branc;a pois, quando os mesmos er~m crianc;as, as turmas 
(grupos de famílias) já tinham desaparecido. 

Levantei e organizei urna relac;ao em que aparecem mais 
de 27 turmas, número superior, portanto, ao que foi apresen
tado por J oao Dornstauder que encontrou 5 turmas e urna po
pulac;ao de 200 pessoas em seu levantamento de 1952. Como 
muitos morreram é de se supor que, .antes do ingresso maci<;o 
das frentes de expansao e conseqüente depopula<;ao, os Iranxe 
ultrapassavam a cifra de 700 pessoas. Conversando com a An
gélica Kamunu, ela recordava os nomes das turmas, mas in
quirida sobre os nomes das pessoas que as compunham ela 
simplesmente dizia - todos estao rnortos. Cada turma era com
posta por 15 a 30 casas. 
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A turma que fugiu após um ataque de seringueiros na 
época contava com 100 pessoas. Foi também Aureliana que me 
revelou a fissao que entao sucedeu ao grupo lranxe, relatando 
a existencia de um sobrevivente, (XINUI) desse massacre pro
movido pelos seringueiros, antes do início deste século. Deta
lhes desse episódio serao apresentados a seguir. 

Segundo Moura(1960:5), 
''.A tradicdo diz que habitava1n alltiganrente u1na regido rnais a 

leste, a leste do mesn10 rio do Sangue. Hoje a tribo nao guarda ~ 

recorda~iio do antigo solo pátrio". No século passado 
(Bossi, 1863:64,90, 100), a leste do rio do Sangue, localizavam-se 
as sociedades Tapayuna e Morcego, segundo relato do viajante. 

Rondon (1915:224-233) também se reporta a um grupo de 
índios encontrados pelo tenente Vasconcelos nos cursos médio 
e inferior do río do Sangue. Nao é mencionado o nome, mas 
pelas características da descric;ao minuciosa, parece nao haver 
dúvida de que se trata de Iranxe. 

Os pesquisadores Adalberto Holanda Pereira e José de 
Moura e Silva ( 1975: 13) registram que: 

"O território deles sao as n1arge1is do Crava
ri,. estendendo-se muito mais do lado E - que 
na margem W; 11essa margem parece só vi
vem para ca(:ar e pescar. Tornou-se o Pe. 
Jodo Dornstauder o maior conhecedor do 
território lranxe". 

Segundo depoimento de Adalberto H. Pereira (1965:105): 

"Mas o maior conhecedor do território lran
xe é o Pe. Jodo Evangelista Dornstauder, SJ, 
que em 1953 visitou quase todas as suas al
deias, f azendo um mapa corn7Jleto da regi
do( ... ) O Pe. ]oiio considera o território 
M11nkul6 entre os paralelos 12 e 13 s11,l e os 
meridianos 57 e 58 w de Greenioich. O que 
concorda com a i1iforrna~do de Rondon,: No 

l " va e ... 

16 Os Iranxe autodenominam-se Münkü, cuja grafía atual é Myky. 
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Existem ainda outras fontes que confirmam ser a margem 
direita do rio Cravari o tradicional território Iranxe, como Max 
Schmidt e Alfred Metraux. Esse afirma que " ... the Iranxe, who 
had their settlement on the Cravari River, a tributary of the 
Tirnalatiá River, and on the Papagaio and Burity Rivers". (Mé
traux, 1942: 161) 

Max Schmidt(1924:161) cita inicialmente Rondon, com as 
devidas correc;oes, mas atendo-se aos limites apontados por ele 
em seu trabalho. 

Os depoimentos referidos indicam que, inequívocamente, 
o território tradicional Iranxe está situado na margem direita 
do rio Cravari, margem esquerda do rio do Sangue, até a sua 
confluencia. Esse é o território que lhes pertence de direito e 
de fato. 

Até o início <leste século, de acordo com a documentac;ao 
pesquisada, o quadro situacional dos povos indígenas no cená
rio regional, do ponto de vista da localidade era o seguinte: 

1) Morcego - grupo habitante da margem direita no baixo 
rio do Sangue(Bossi, 1863); 

2) Tapayuna (Beic;o-de-Pau) - (Pereira, 1975), habitavam a 
margem direita do rio do Sangue, mas foram transferidos na 
década de 60 para o Parque Nacional do Xingu, por terem pro
ximidades lingüísticas com os Suyá, para liberar o território a 
colonizac;ao; 

3) Rikbaktsa - (Dornstauder, 1975) hab'itam a margem di
reita do médio e baixo rio Juruena; 

4) Paresi - habitam a margem esquerda do alto rio Verde e 
margem direita do rio Papagaio; 

5) Nambikwara (Rondon, 1915) habitam o alto Juruena; 
6) Myky - habitam o córrego Escondido as margens do rio 

Papagaio; 
7) Enawenenawe - habitam as margens do rio Camararé; 
8) Iranxe - possuem o território tradicional a margem di

reita do rio Cravari e margem esquerda do rio do Sangue, mas 
residem fora dele, na margem esquerda do rio Cravari, territó
rio tradicional dos Paresi. 

Os Iranxe referem-se em suas falas a delimitac;ao territorial 
de cada urna destas sociedades. Por seu turno os Paresi, Nam
bikwra, Rikbaktsa e Myky testemunham que os Iranxe de fato 
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habitavam o território da margem direita do rio Cravari e es
querda do rio do Sangue. 

Pelos documentos apontados, de fato justifica-se toda a luta 
que está sendo empreendida pelos lranxe, no sentido de retor
nar ao território imemorial. 

Diz José Iranxe: 

"Porque nesse tempo nóis nunca comprendia 
essas coisas. Parecia que branco nunca vai 
chegá a.qui. Ninguém pensava. Ninguém 
pensava. Aí nóis peguemo esse pedar;o. nem 
pensava, porque índio está bem aí, esse 
Bei~o-de-Pau, Canoeiro, que come gente, tá 
bem aí, já. Entiio nóis pulo pra cá, só pra 
niio cabá de Iranxe morré tudo. Eritéio nóis 
foi embora pra Utiariti. Lá nóis cri.emo, ca
sei, arrumamo muié, passou pra cá. Entéio 
nóis ficá aqui no cerrado. Como branco, 
trata 'nóis índio cerrado, índio cerrado, eri
tiio nóis fico isso . Das veis nao é isso. "(José 
Iranxe - entrevista transcrita, Nov/ 92). 

O primeiro ponto a ser frisado diz respeito a correc;ao de 
um equívoco, apontado por José Iranxe. De fato, embora nunca 
reconhecido, os Iranxe sao urna sociedade de mata e nao de 
cerrado. A mata está situada na margem direita dorio Cravari 
e esquerda do rio do Sangue. Celso diz o seguinte: "Niio o Pive
tta, é o seguinte, esta terra que nóis tá nela aqui, também divisa do 
rio Cravari, daqui pra lá é Paresi mesmo".(ib entrev. transcrita, 
nov./ 92) 

Elencarei alguns itens que se apresentam como ponderá
veis f ace a questao pro posta: 

1) Os antepassados Iranxe de fato nasceram, viveram e 
possuem seus cemitérios na margem direita do rio Cravari, 
segundo as falas apresentadas anexas. Muitos Iranxe atuais, já 
idosos, Atanásio Ioalaci, Celso, Inocencia Capuinxi, Tito Nabu
ri, Alonso Iaraguary, Benedito Tapurá, Maurício Tupxi, Alípio 
Xinuhurui, Vito Orákuli, Domitila Naaxi, só para citar algumas 
pessoas, nasceram no lado direito do rio Cravari e de lá foram 
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expulsos pela conjugac;ao de urna série de f atores, sen do o pro
cesso de ocupac;ao da regiao pelas frentes pioneiras o principal 
deles. · 

2) O real território Iranxe se constitui no nicho ecológico, 
no qual a popula<;ao desenvolveu seu modus vivendi e engen
drou sua cultura, modelando-a no decorrer de sua história e · se 
constitui seu patrimonio secularmente acumulado a partir· de 
suas experiencias, nas relac;oes com a natureza, entre si e com 
outras sociedades e com as entidades cósmicas; enfim é o terri
tório no qual construíram sua experiencia histórica vital que 
assegura sua existencia como sociedade. 

3) Os depoimentos transcritos no anexo e a peti~ao inicial 
assinada por todos os membros da sociedade Iranxe,nos per
mitem concluir que o território original, como meta a ser· alca
c;ada, está nos planos e nos sonhos da sociedade Iranxe atual 
em todas as gerac;oes. 

4) O atual território de cerrado lhes é hostil, estranho, tór
rido, arenoso, sem pesca e sem cac;a, onde a populac;ao circun
dante os esmaga com seus empreendimentos agro-pecuários, 
onde os bois vivero melhor do que gente. 

5) A agricultura, base da sobrevivencia Iranxe, exigiria no 
atual território altos investimentos para correc;ao do solo, com 
calcário distante (600Km), adubo químico caro, máquinas ca
ras, formac;ao técnica para o manejo de solo complexo e quase 
exclusivo para arroz e soja. Os Iranxe já fizeram urna experien
cia desse tipo, bancada a fundo perdido pela OXF AM, entidade 
coma qual entrei em contato em 1975 e desistiram de sua con
tinuidade pois esta experiencia nao se apresentou como sufici
ente para assegurar o abastecimento da sociedade. O projeto 
era conduzido a nível de autogestao. Compraram um trator, 
adubo, semente, calcário, plantaram e colheram. Mas a experi
encia fracassou e hoje só resta um velho galpao, com restos de 
ferramentas e o trator, usado para transporte de doentes, além 
de pescarias e visitas a outras aldeias. Aliás nesses dias está pa
rado, pois o motor se danificou e nao encontram meios de 
acumular dinheiro suficiente de modo a pagar sequer a manu
tenc;ao, quanto mais a recomposic;ao do motor. 

6) No lado direito do rio Cravari, a natureza é benéfica e 
conhecida, manipulável segundo as técnicas tradicionais de 
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relac;ao da sociedade Iranxe com a natureza de regHio de flores
ta por várias gerac;oes. Além disso haveria, num ambiente me
nos hostil, condic;oes de reorganizac;ao sócio-política, que se 
esfacelou após o contato. 

7) Haveria condic;oes para manter em equilíbrio adequado, 
os níveis de conflitos, pela melhor possibilidade de distribui
c;ao espacial das turmas (facc;oes) em constantes alianc;as e con
frontos, dada a exogamia e relac;oes de poder entre as mesmas, 
que antes existiam e ocupavam espac;os aptos a um relaciona
mento intra-societário, necessário a sua modalidade singular 
de organizac;ao. 

Situac;oes históricas limites, tais como a gripe coreana 
(1950), ataques do Tapayúna e Rikbaktsa (ambos acossados pe
las frentes de expansao) em busca de novos territórios para 
ampliac;ao do seu e para assegurar condi<;oes de sobrevivencia 
diante das novas condi<;oes impostas pelo processo, quase di
zimaram os Iranxe. Estes f atores causaram depopulac;ao, desar
ticulac;ao sócio-cultural e a dispersao Iranxe, processo que já 
perdura há mais de meio século. Nessa época ocorreu também 
a fissao da sociedade, devido a fuga para as novas terras, em 
busca da possível liberdade do grupo Myky. Hoje, após duros 
golpes sofridos na trajetória que os reduziu a 10% face aos ata
ques e doenc;as, estao estabelecidos as margens do rio Papa
gaio. 

Esta situac;ao resultante do processo traumático inicial de 
mortandade provocada pelos seringueiros, no inícío do século; 
os con tatos com agentes da linha telegráfica; as transferencias 
para o Posto Tolosa (SPI), internato educacional da Missao An
chieta, da Missao ISAMU, Barracao Queimado ("Os Iranche se 
resolveram a ficar no Barracao Queimado". (Moura, 1975:151) e 
enfim trabalhos assalariados nas missoes, fa zendas, fizeram 
com que os Iranxe se articulassem numa relac;ao de dependen
cia dessas instancias. Esse conjunto de fatores produziu urna 
completa desestruturac;ao social, tendo como conseqüencia o 
pior dos eventos: a perda do território originário. Urna socie
dade sem território é urna sociedade sem universo, sem ref e
rencia; é como um seixo a rolar eternamente sem ter um lugar 
seu para ficar. 
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Assegurar o território Iranxe é o resgate mínimo de parte 
da dívida da sociedade brasileira, pelo conjunto de agruras ad
vindas do contato e especialmente resultante do hediondo 
acontecimento anterior ao início deste século, em que foram 
abatidos a tiros pelos seringueiros, tendo as suas malocas 
queimadas juntamente comos velhos, mulheres e crianc;as, no 
local chamado Tapuru, segundo o depoimento dos velhos, 
também descrito por Candido Mariano da Silva Rondan e 
Adalberto Holanda Pereira. 

1 
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CAPiTUL03 

.. !' ' ~ ' , !. ' : ' / 

FRONTEIRA EM MOVIMENTO: o Contato· Nas Dilatadas · .. ' 
Chapadas ·· · · . .. : ... ... .- .,.. 

· Os Iranxe tem a versao própria ·para seu surginiento no c·e
nário regionál,. e apresentain também a origem das demais 

r • , ' ; 

sociedades. · · · 
De um modo geral estas sociedades transmitem o saber de 

gerac;ao a gerac;ao por via da oralidade. Cada urna delas possui 
urna história nao-escrita que ainda nao está contida na história 
escrita sobre a regiao, ou seja na história oficial do Estado de 
Mato Grosso e do País. 

Os mitos sao histórias verdadeiras de representaf;oes cole
tivas, em que intercorrem diversos gradientes, em vários níveis 
intercambiantes e complementares. Há animais falantes, seres 
sobrenaturais que se transformam em humanos e elementos 
da natureza, elementos simbólicos do real, enfim sao cosmovi
soes que normalmente deixam de ser citadas como fontes do
cumentais, por se lhes atribuir um caráter fabulesco como nar
rativa de significacao simbólica. 

Os mitos, coletados e graf a dos por cronistas, viajantes, mis
sionários e pesquisadores sao apresentados em sua forma rela
tada, segundo sao transmitidos de gerac;ao a gerac;ao pela soci
edade indígena. 

Apresentamos a seguir, o mito das origens das sociedades 
reais desta regiao, segundo a narrac;ao dos Iranxe. Os mesmos 
explicam seu ingresso no universo regional, mostrando o sur
gimento das outras sociedades componentes deste cenário 
humano. 

Os Iranxe explicam seu surgimento a partir de um estado 
sobrenatural, presente na natureza ou seja dentro de urna pe
dra e sua transformac;ao em humanos. Neste caso o mito relata 
a história de sociedades reais, bem como a existencia física do 
local de origem. Há casos de narrativas em que o tempo nao 
tem história, e o espac;o nao tem local, sao elementos simbóli
cos do real. 
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Os Iranxe apresentam a marca de sua presen<;a na regiao, a 
partir de sua origem, no local de Ponte de Pedra, também local 
mítico de origem da sociedade · Paresi e outras sociedades. 
Ponte de Pedra foi, no início do século; Posto da Linha Telegrá
fica e escola internato criada pelo Servic;o de Prote<;ao aos indi
os. Atualmente está encravada numa fazenda, como um espac;o 
a mais, sem significado. Apenas chama a aten<;ao pela bele~a 
das formac;oes eólicas e a passagem(ponte) de pedra. 

Selecionarei aqui alguns elementos relativos ao mito da 
"Origem dos Povos", pois a narrativa integral é longa. 

"No corner;o os Ira nxe e os outros povos vi.vianl 
deut1·0 de tona grande pedra, na regiiio de Ponte 
de Pedt'a. 
U1n hon1ern Iranxe pensou: - Eu ·vou sair desta 
pedro e dar unla o/hada lá jora. Tornou a forrna 
de u n1 1trubuzinho e saiu por :ion ·viiozinho que 
havia ern ci>na da pedra. Andou pelo campo 
li.1npo e viu ·1nuita coisa bonita: veado, ágt1a e 
tudo. Mas o que achou 1nais Qonito .foi a j1orzi
nha de carobinha. Colheu unia e escondeu de
baixo da asa e le-voi1 pra dentro da pedra. Agora 
o u.rubuzinho ficau na fonna de Iranxe de novo, 
sentou e escondeu a j1o·rzinha debaixo da perna. 
Por dentro ele estava m uito alegre, 1nas fa.zia 
rosto de triste. Perguntarani para ele: 
Que foi? por que voce hoje está triste? 
- Aquí dentro da pedra é feio e a gente nem pode 
andar muito, neni trabalhar. Lá jora, sim, é bo
nito e 1nuito bonito mes1no! .. 
- Como voce sabe disso? 
- Tornei a forn1a de u1n u111bu.zinho e saí: vi 
mu ita coisa bonita no carnpo limpo cheio de flo·r. 
Olhen1 aqui a 'rnais bonita! E tirou aflorzinha de 
debaixo da pe-ma e m.ostrou. 
Os outros pega.ra1n a.florzinha e olharam. 
- Mas corno é bonita! Como é linda esta flor! disse 
1.nn. 
- Eu quero sair! disse outro. 
Etl quero sair! clissera1n todos de um.a vez. 
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Un1 velho cheio· de 'Verruga cortou logo a con1H.>r-
sa: 
- Vocés precisa1n pensar benl! ... Aqui dentro, a 
gente nao briga, nao pega doen(.a e niio n1orre: é 
urn lugar bo1n. Lá jora, a gente briga, pega doen-
ca e até rnorre: é u1n l,ugar ruhn. . 
- É, aqui dentro é assin1 }nesn10 corno 1,1oce falou, 
mas lá jora ·vai ver que a gente tan1bén1 nüo 
morre e é certo 111te a gente· pode trubal11ar! Velho 
nao pénsa nisso! Vaú1os sair logo. Mas ... quen1 

. b . d ?f vai a rzr a pe ra . .... 

(Aí os anilnais q1te estavurn Jora ouviru1n a con
versa e se dispusera1n a abrir a pedra. A paca 
tentou e quebrou o dente. o 1nes1no aconteceu a 
cutia. A lavrandeira tan1bérn náo conseguiu. O 
pica-pau-de-cabe(:a-ver1nelha conseguiu con1 o 
bico. Conseguiu uln·ir.) 

Os povos forarn sa indo. O prirneiro joi. o Iranxe e 
sentou debaixo de un1a árvore de pau n1ole. De
pois o Kayabi e sentou debaixo de outra árvore. 
Depois o Paresi e sentou debaixo de urn pé de ja
tobá-do-rnato. Depois os Nan1bikwara e sentou 
debaixo do jatobá-de-cerrado. D·epois o Beir;o-de
Pau e sentou debaixo de urna pindaíba-do-rnato. 
Depois o branco e sentou debaixo de outra árvo
re de pau mole. 
Cada povo jicou debaixo de sua árvore, em volta 
da árvore do Iranxe. No fim ficóu dentro da 
pedra só o velho cheio de verruga( ... )17 

Em outras variantes se diz: Os índios bravos foram morar 
longe, separados uns dos outros, mas os lranxe ficaram mo-
rando perto da pedra. E só agora os povos comec;aram a pegar .;. 
doenc;a, a morrer, abrigar e trabalhar. Para ter comida comec;a-
ram a cac;ar, fazer roc;a, machado de pedra e flecha. Quando os 
pavos saíram da pedra já trouxeram o fogo. 

17 PEREIRA, Adalberto Holanda. - O Pensamento Mítico lranxe, Rev. Pesquisas, Ed. 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Silo Leopoldo, 1985, pp.15-19. 
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A) Rela.;oes lntersocietárias 

As relac;oes dos Iranxe anteriores ao grande "boom" da pre
senc;a de brancos na regiao ( 1890) davam-se principalmente 
com: 

1 - Rikbaktsa 
2 - Nambikwara 
5 - Paresi 
4-Tapayúna 
5 -Myky 

• .J 

1 - Rela~oes com os Rikbaktsa 
1 

' 

''Agora esses ca·i1oei.ros, entra1·an1 lá ern baixo. 
Vem vindo. Chegaran1 aquL Po1·que corno a gente 
cara pra co1ne, é porque eles co1nen1 a caJ·ne da 
gentelB né. Poi· isso que eles ataca »a1n aqui. Ta
cararn quan'do eu tava coln n1eu pai. Nós tava 
aquí en1 Crt'tlQ (José HlOSfl'Q O n1apa e aquí eni 
cinta se r~fere a confluencia do rio Cravari co1n 
o rio do Sangue), be1n por causa do algodiio e por 
isso logo que nóis volten10 - dois dias - e nóis sent. 
saber chega 1· lá - 111as tan1bén1 os indios cllega
ran1 lá e atacarant e n1ataran1 nniita gente. Nós 
está va n1os to1nando ba nho. Él'arnos c1"ianras. Fle-

18 "Os Ríkbaktsa disseram ao Ptt. Dornstuuc.ler, em 1963, que, oproxímnda1nente em 1954, 20 
Rikbaktsa saírnm em expedí~ao pnm conhccer e brignr comos Hahálits.tsa, os Rikbaktsa chegaram 
a margem direita do rio Cravari, a terra dos Hamwylswyts.tsn, como chamam aos Munku. 
Perguntaram entre si o que fazer . Resolveram primeiro olhar. Apart.>ceu ca<:horro. Ficaram com 
medo e o mataram. Recordarnm que os Humwitwits.tsa apanharam seu milho mais de uma vez, 
como também amendoim de mandioca. Ficaram zangados e foram atrús deles. Ao meio-Oia 
encontraram urna casa em constru~iio. Parece que os Hamwitswits.tsa viram primeiro e 
chamaram os companheiros, que tínham ido tirur mel. Voltaram. Os homens saíram fora com os 
arcos e corre1·am. Os Rikbaktsa mataram tréis homens, 34 meninos e 10 mulhercs. Os quatro 
meninos ainda flecharam. Levaram um m enino c o chamarum de Tsin e duns meninas chamadas 
de Mókó e Nharo. Levaram-nos para a aldeia do río do Sangue. O Pe. Dornstauder conheceu 
Móko, quando já estava grávida. Neste estado caiu de urna rede e parece que morreu da queda. 
Nharo ficou mulher de Joüo Canoeiro e morreu na feitorin de Agostinho, conforme informac;ao do 
Munku Armando. O Rikbaktsa Tapema dizque, dl:'pois do ataque, carregaram os m011os para uma 
cabeceira nao muito longe e ali assaram e secaram bem a carne em tres giraus, para fazer depois 
mingau com castanha. Jogaram as tripas num buraco e só o sangue ficou no chao. Por seu lado, os 
Munku dizem que os Rikbaktsa lcvnrum tres mulheres: Kutixi, Nan.num, Yeymywlu. 

Benedito e Aureliana tém cicatrizes de flechas de Rikbaktsa. Os Munku contam ainda que os 
Rikbaktsa mataram os país dos irmaos Aristidcs, Genésia e José e comcram Xinunli, irmao de 
Alonso."(PEREIRA & MOURA e SILVA, 1975:2 1-22) 
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chavam, até que meu pai correu. Também já es
tava comer;ando a escurecer e entiio meu pai es
capou. Mas minha mue apanhou. Mas o 1·esto, 
parece seis pessoas, se nlío me engano, rnorre
ram. Mataram el'es. Também comeram naquela 
noite mesmo, esses canoeirosforam embora/'1~ 

Os Iranxe reportam-se muitas vezes aos Canoeiros 
(Rikbaktsa) e, de um modo geral, pejorativamente,' as vezes 
com medo, outras para dizer a si mesmos que · sao mélhores 
dos que eles. 

"Mas assi1n 1nesmo índio esse até hoje nao quero 
saber. Mo.s eles quererri matar a gen te attf hoj~, · · • · 
mas nós niio. Nós é mais melhor do que qual
quer outro. Nunca nóis tirá a v ida de riin
guém. 20 Eufula a verdad e. Nunca. "(]oséJ 

Estes episódios referem-se a eve~tos ocorridos nas últimas 
décadas no tempo em que iniciaram os casamentos intertri
bais, a partir de 60, além de outras situa<;6es como os ataques 
Rikbaktsa aos lranxe na confluencia do rio Cravari com o rio 
do Sangue e incidentes atuais de conflitos e m~rtes21. Estes 

l 9 Entrevista com José Ira nxe, em nov. 92 . 
2º Os Nam bikwaru dera m aos Mü nku o nome de Hirarezuhira · gtmte muito braba. Adulberto e 
Moura e Silva(l975:22) d izem que tem "notícia de um encontro sungrcnto e ntre os dois grupos no 
baixo curso do ri o Papaga io. Teriam morrido dois Munku e tres Anúnsu." 
2 1 "Luizinho, o ex-responsável pelo caixa da borracha, foi morto por quatro rapuzes. Um era filho 
do chefe da alcleia, casado com u rna filha de Anibal, um lranche q ue lá vivia, e os outros·tres eram 
filhos e.leste ú t im o. Luizin ho fo i atucado em casa n noite e antes de morrer conscguiu ferir com um 
tiro um dos rupazes Iranche. Seu fil ho mais velho tomou u rna pancada na cabec;n ao tentar 
defcndc-lo e, com m edo de serem também m ortos, suas mulheres e filhos escondcram·se no mato. 
Na m adrugada procuraram o responsável pela voadeira para que os levasse para Fontunillas~ 
procurar socorro com o 'mission ário. Na saída da voade ira , o rapaz lranche ferido. e seus irmños 
juntaram-se a eles e, assim, atacantes e vítimas j untos, chegaram na casa do missionário. Ele levou 
o rapaz ferido e seus irmños para o hospital em Juína e acolhe u a fomília em.sua casa. 

No d ia seguin te, a chegucla da notícia nas outras aldeias desencadeou grande comoc;iio e 

-,.. 

reac;oes radicais. ~ 

Os pa ren tes do morto queriam vinganc;a, o conjunto dos Rikhaktsa ameac;ava os missioná'r ios 
po r terem se in trometiclo e auxiliado a fuga dos rupazes Ira nche, as m ulhe res se posicionavnm 
indignadas contra o consumo de bebidas alcoólicas (parece que todos haviam bebido· quando 
ocorreu o assassinato). os vtJlhos culpavam o afustamento das le is trndicionais pelo acontecido, 
e nquanto q ue os parentes rlo chc.:fe da aldeiu se m antinham cautelosos até que o caso fosse 
esclarecido. Os íinimos estavum exaltados e a situac;iio poderiu desencadear utna rcac;ño em cadeia 
potencializanclo todas as o posü;oes, trazendo o caos, a Juta fru tricidu entre as metadcs e os d as. A 
participac;ao dos lranche era o que m ais revoltava os Canoeiros e t razia de volta a cena suas 
históricas reluc;ocs de hostilidude. Além disso, o acon tecido trouxe a baila o caso de u m Rikbaktsa 
morto nas aldeias Iranche , cerca de 10 anos at rás. Este haviu casado com urna mulher Iranche e 
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casamentos ocorreram pela falta de mulheres Iranxe, em vista 
da matanc;a promovida pelo feiticeiro Manoel Maria, porque as 
mulheres ouviram as flautas Yetá, proibidas. 

Estas relac;6es conflitivas na verdade iniciaram-se ou me
lhor agudizaram-se a partir da ocupac;ao seringueira do vale do 
rio Juruena. Tendo presenciado a pressao exercida em seu ter
ritório, realizavam incurs6es em busca de alternativas territo
riais. Essa realidade foi percebida posteriormente pelos Iranxe 
também. José lranxe diz: "parecía que branco nunca vai chegá 
aqui. Ninguém pensava. Ninguém pensava". Em outra passa
gem da entrevista José Iranxe diz: "isso mesmo, seringuero 
empuraro eles. Já vem vindo, acha nóis, pra empurrá nóis e 
ficá nesse lugar". 

É o início do processo de ocupac;ao regional, pela explora-
c;ao dos seringais em territórios dos grupos indígenas 
Rikbaktsa, Tapayúna e Iranxe. 

A partir disso, a sociedade Iranxe se apresenta como para
digma de urna situac;ao sui generis de esfacelamento organiza
cional, após o contato com os segmentos da frente de expansao 
da sociedade nacional. Muito embora, posteriormente, os Iran
xe encontraram-se com seringueiros que os conduziram aos , 
missionários e ao Servic;o de Protec;ao aos Indios. 

2 - Relaf;oes com· os Nambikwara 

Em novembro de 1992, quando estive na aldeia do Paredao 
(aldeia lranxe) acompanhei quase a noite toda urna cena dP nn

jelanc;a em que estando um Iranxe (Batú-Munku do Escondido) 
doente, foi tratado par.a obtenc;ao da cura por um pajé Nam-

~ bikwara chamado Waldemar. Este pajé temo rosto esbagac;ado, 
bastante aleijado e os comentários do pessoal sao de que ficou 
assim após ter sido atacado por urna onc;a quando era crianc;a. 
Os adultos da aldeia o recuperaram quando já ·estava sendo 
transportado por ela para come-lo. Atualmente as relac;6es pa
recem ser de ajuda mútua e reciprocidade. O mesmo nao acon
tecía no passado. Joao Dornstauder diz que "caso ficassem um 

passado a vi ver com eles. Nunca se soube como e nem por que éle morreu. Os Iranche afirmavam 
que havia sido suiddio, mas os Hikbaktsa jumais ficuram convencidos, acreditando ter sido um 
assassinato".(ARRUDA, 1992:466-467). · 
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tempo em Utiariti, num pos:to d'e ligar;iio, se poderia entra:1~ ern 
contato· mais demorado com eles. Havia etitre eles dois irriiii-os, 
cuja lniie ft>t moría e comida pelos ná.ml>iquaras".(Pereira & 
Moura e Silva, 1975:22) 

Em dezemb:ro de 1992, fo·mos visitar o Iranxe Lino, casado 
com uma Morcega22(índia do. grupos dos Morcegos referida 
em B. Boss.i,J86-3: 154, cuj.o território· frcava ao norte dos lran
xe)., que vive em território. Nambikwara e cujos. filhos estao 
para casar-se com N ambikwara. As rela<;o.es nao parecem ser 
hostis. Os Nambikwara nos. conduziram até a morada do:s lran
che, a um Km de sua aldei:a p·rincipal, próximo ao ria Buriti, na 
Iocalidade chamada de Tres. J acus.. 

3 - Relat;oes co.m os Paresi 

Os. Myky sao bem relacionad.os com· os P·aresi, tanto que in
clusive ocupam um territó.rio que· antigamente era deles. Eles 
m.es.mo relatam que sao amigos dos Paresi. Há alguns casamen
tos entre os dois. grupos. Há Paresi rr10Tando Junto. com os lran
xe e vice-versa. As línguas tem. muitos vocábulos em co1mum. A 
lenda da origem do·s homens tem co.mo local Ponte de Ped.ra 
para ambos os grupos. Quando estavam dentro; da ped:Fa, antes 
de ingressaF no a tu al universo terrenal ( em oposic;a-o a celes
tial=dentro da pedra) viviam juntos. Segundo Adalberto· & 
Moura e Silva, ( 1975:22) as lendas dos dois gru.pos sao. pareci
das .. 

4 - Rela~es com os Tapayúna 

... • 

As reia~oes desses grupos antigamente segundo depoimen- ~ 

to oral obtido do pesquisador Adalberto. Holanda Pereira (-
2'6:.4. g.3) eram amistosas. Mas u.ma desavenc;a interna entre os 
Iranxe, fez com que um deles entrasse em contato com os Ta- ~ 

payuna e numa briga matasse um deles. A partir dessa data 
tornaram-se viscerais inimigos, relatando ataques diversos e 
mostrando as cü;:atrizes resultantes. Este relato também se en-

22 Por informa~ao verbal do Pe. Moura(julho de 1993) a esposa de Lino nao é do grupo Morcego, 
mas 'Ferena. 
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contra em Pereira e Moura e Silva (1975:19), mas a versao é 
muito diferente. 

Segundo os autores supra-citados o medo sempre foi urna 
constante fixa<;ao na mente dos Iranxe. 

Segundo José lranxe: "n1esn10 esses Tapa!Jll na, ele vi 111la at}'ás 
de nós, e desee rnato, por isso n.óis pulen10 aquí, .( .. .) pra Iran.ce nao 
morre tudo." (entrevista, nov. 92) Embora esses depoimentos 
nao fossem todos gravados foram muitas as referencias que 
ouvi dos Iranxe, homens e mulheres, das matanc;as que 
sofreram dos Tapayuna a que chamavam de Tikoli. Até hoje 
parecem ter medo deles, mesmo estando no Xingu, pois alguns 
deles podem estar ainda na regiao. 

5 - Relat;oes com os Myky 

Hoje mesmo ouvi de minha orientanda Selma Schneider 
(Graduanda em História) que os lranxe saíram todos do Escon
dido, deixando suas mulheres grávidas, pois ocorreu desen
tendimentos entre eles (4 de maio de 1993). Esse grupo Myky é 
o mesmo grupo Iranxe que fugiu do massacre ocorrido no final 
do século passado no Tapuru. Foram contatados em 1972, num 
afluente do rio Papagaio, chamado córrego Escondido. Esse 
grupo era entao de 23 pessoas. Após o contato23 o relaciona
mento foi sempre freqüente e ocorreram vários casamentos 
entre componentes dos dois grupos. Os Myky do Escondido 
ainda guardam as tradic;oes dos antigos Iranxe e praticam cer
tos rituais como o de iniciac;ao, há muito abandonado pelos 
Iranxe. Esse contato reavivou a sociedade e retoma a recons
tru<;ao da nova identidade esboroada com a permanencia em 
Utiariti e o contato com a ISAMU, SPI, fazendas, enfim com a 
sociedade nacional de um modo geral. 

• Por último está o contato dos Iranxe com a sociedade naci-
/ / 

onal, a que chamam de "branco". E o que sera explanado um 
pouco mais amplamente, face aos efeitos deletérios provoca
dos. 

23 Para maiores de tulhes ver PEREIRA & MOUHA E SILVA, 1975:25·34. 



B) Ocupa~io e expansio 

"Os Iran.xe, devido as d(ficuldades que en vol ven1 
a reconquista de te1·ritó1·ios tribuis, face a usur
µa~iio de terTas resultantes da exµansdo das 
frouteiras internas da sociedade nacional, estdo 
divididos quauto a 1·ecupe1·ar pelo n1enos Hn1a 

µarte de seu tel'l'itório tl'adicional, onde viveraui, 
n1orreran1 e estilo en te1Tados seus a ntepassa
dos". 

José Sá uio Leopoldi 

Os primeiros avanc;os dos brancos encontram-se e coinci
dem com as primeiras notícias da regiao presentes em regis
tros escritos e remontam ao longínquo 1718, na "Breve Notícia" 
do Capitdo Antonio Pires de Can1pos, '>'efe·rindo-se ao farnoso 
"dilatado reino dos Parecizes" ( 1862:43 7). Sua descric;ao mostra 
que: "Este reino é tiio grande e dilatado que se lile nao te1n dado 
co1n o fim; é bastíssin10 de gentio ... " id 444) 

As sociedades da, regiao (especialmente os Paresi e Iran
xe)nao eram guerreiras. Os Paresi e Iranxe até hoje mantem 
um relacionamento amistoso. Os velhos Iranxe e Paresi falam 
que sempre f oi assim. O fato de nao serem guerreiras desper
tava a cobic;a dos pioneiros: pois a preac;ao e escravizac;ao de
mandavam menores onus. 

A distribuic;ao do poder, descrita por Antonio Pires ·de 
Campos é sui generis pois: 

" ... que nao ten1 u-rna só caber;a a qu.e todos 
obeder;am corno a rei ou. cacique, 1nas muitos 
en1. que está di·vidido governo"(id 444). 

Esta realidad e da di vi sao de governos, tal vez tenha facilita
do imensamente a preac;a~ de índios, na época de Antonio Pi
res de Campos, bem como sua posterior sujeic;ao ao trabalho, 
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nas atividades poa1e1ras e seringueiras, 24 pois cada cacique 
decidindo por si mesmo, a partir das unidades residenciais que 
Ihe eram afetas, naquele momento fragilizava a sociedade. 
Cada governo possuía poder de decisao autónomo determi
nado pelo grupo local. Nao havia um governo central, coorde
nando todos os governos. 

Pode-se afirmar que, até o início deste século, os Iranxe 
mantinham quase que exclusivamente relac;oes inter-étnicas 
nativas, excetuando-se os nacionais. A leste (margem esquerda 
do rio do Sangue) conflitavam-se com os Tapayuna (Bei<;o-de
Pau); ao norte comos Rikbaktsa; ao sul comos Paresi, relac;oes 
de reciprocidade e a oeste com os Anunsu (Nambikwara). 
(Moura, 1957:154) & (Pereira & Moura, 1975:17-23). 

,, ' ' 
E necessário mencionar pelo menos sucintamente que, até 

o final do sec. XIX, as rela<;oes lranxe com as sociedades as 
quais me referi ocorriam a partir de um nível de socio-diversi
dade relativamente simétrico. lsso significa que as varia<;oes de 
cada sociedade nas rela<;oes com a natureza, nos artefatos de 
guerra, no ordenamento soci~-político, nao diferiam significati
vamente entre estas sociedades. Era isso que lhes possibilitava 
a manutenc;ao mais ou menos constante do mesmo território, 
que Ihes assegurava as condi<;oes de reprodu<;ao sócio-cultural 
dentro do mesmo nicho ecológico (ecossistema) ou seja so-

24 Se a suspeita é fundada ou nao é urna questao a averiguar, mas de fato ocorreram fissoes nas 
soc;i$!dades das "dilatadas chapadas", tanto entre os Paresi, como entre os Irnnxe. No primeiro caso, 
o velho Iranxe José disse-me que os Enawenenawe foram para o Camararé para nao serem 
escravizados pelos bruncos que antigamente invadiram o seu território para preá-los. (entrevista 
em nov. 92. Os Enawenenawe (Thomaz de Aquino Lisboa - Os Enuuene Naue: primeiros contatos, 
Ed. Loyola, Sao Paulo, 1985) foram contatados em 1974 e sao um grupo aruuk, cuja língua é 
semelhante a dos Paresi, grupo do qual se cindiram e dos quais Rondon tomou conhecimento em 

~ 1911: "Em agosto de 1911, cheguei ao conhecimento de mais dois ramos da nlu;iio Ariti: Cauari e 
Uaritere. Aquellc vivia no baixo Saue-ruiná, muito abaixo do Utiarity, este, dizem os Uaimarés que 
se perdeu para os lados do rio Pimenta Bueno"(Candi<lo Mariano da Silva Rondon - Ethnographia, 
Anexo N. 5, Comissiio das Linhas Telegráficas Estratégicas de Mutto Grosso uo Amazonas, 
Papelaria Luiz Macedo, Río de Janeiro, 19 10, p. 6, nota 1). Em 1975, qunndo cslive com os 
Enawenenawe, descobri que Kawari e Waritere sao nomes de dois Salumñ/Enuwe ncnawe. Ainda 
do mesmo autor(Rondon, Conferencias, N. 68, 1946, p.57), encontra se urna passagcm significa
tiva: "Os Parecis acharam semelhanc;a entre o idioma que estávamos ouvindo pela primeira vez e 
o Sulumii, assim a palavra mauc, que voltava a cada instante, sibtnificuria: "gente foi cmbora". 
Edgar Roquctte Pinto - Rondonia, 3a. ed. Companhia Editorn Nacional, Sño Paulo, 1935. p. 288 e 
na 4a. ed., Stirie V, vol. 39, Brasiliana na pg. 48, também cita a populnc,:iio Snrumá/naue. Outro 
grupo que rachou no tempo do massacre do Tapuru pelos seringuei ros foi o grupo Iranxe, 
contataclo em 1971 por Thomaz de Aquino Lisboa - Entre os índios Munku: a rcsistencin de um 
povo, Etl. Loyola, Süo Paulo, 1979, que se estabeleceu no córrego Escondido, anuente do do Papa
gaio. 
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ciedade de cerrado permanecia no cerrado, sociedade de mata 
se reproduzia na mata. 

Até o final do Impérío, exceto as incursoes de preadores de 
índios e dos trabalhos semi-escravos da poaia e seringa a situa
c;ao era essa. Mas, 

'']á por ocasiiio da primeira Constitui<;do rep1l
blicana, em 1890, eles apresentara1n uni esbo~o 
de Constituir;do onde indicai,am o tipo de relaci
onamento que deveria ser adotado eln relaciio as 
populacoes indígenas, uma vez que se constituí
am em parte integrante da emergente República. 
Seguindo os ensinamenros do Mestre, acredita
vam que esses povos ''fetichistas" ainda viviam 
no período da infáncia da evoluciio do espírito 
hurnano, merecendo portanto urrt trataniento 
adequado, para que pudessem evoluir do estáyio 
eni que se encontrava1n para o utual, co1n ·a 
ajuda dos missioná'rios positivistas, ·senl se dete
rem nas fases intennediárias. Ao governo federal 
cubería assumir a proteciio desses povos e dos 
seus territórios, a firn de evitar que fosse prati
cado contra eles qualquer tipo de violencia". 25 

Estas relac;oes inter-tribais abalaram-se pela assimetria 
brusca ocorrida após os embates comas frentes de expansao da 
sociedade nacional, que se iniciaram no final do séc. XIX, in
tensificando-se a partir do início do sec. XX. Essa assimetria se 
faz presente a partir da realidade da terra. As sociedades tribais 
possuem na terra a base piramidal da reproduc;ao física e sócio
cultural, a partir do uso coletivo do solo. Cada urna delas rela
ciona-se com a natureza em .seu próprio território, relativa
mente bem definido. Os componentes da sociedade nacional 
em suas representac;oes concebem o solo ·como propriedade 
privada, havida por compra. Porém, no que tange aos solos 
ocupados por sociedades tribais, os mesmos sao considerados 
terras devolutas, nao tituladas, livres, sem proprietário. A titu
la~ao é um ingrediente constitucional de urna sociedade que 

25GAGLIARDI, José Mauro. - O Indígena e a República, Edit.Hucitec, USP e SEC/SP, Siío Paulo, 
1989, pp. 55-56. 
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possui um determinado tipo de noc;ao de direito, secundado 
pela existencia do assegurador desse direito que é o Estado. 
Esta sociedade se tem a si mesma como superior (ordem da 
civilizac;ao) donde colonialisticamente emana todo o direito, 
inclusive o de determinar o de outras sociedades. Esta concep
c;ao de terras livres, devolutas, terras de ninguém, por parte 
dos nacionais fez com que muitas sociedades indígenas, inclu
sive os Iranxe, fossem expropriados de seu território tradicio
nal. 

Para os Iranxe, ir para Utiariti como último refúgio, a fim 
de fugir dos massacres de outros índios (Tapayuna e 
Rikbaktsa), significou compulsoriamente eleger a dependencia 
na miséria a morte pelo ataque de outros grupos acossados pe
las frentes de expansao e seu séquito de doen<;as (gripe, saram
po) letais nunca dantes conhecidas. 

No início do século XX, a regiao foi rasgada pela linha tele
gráfica, como grande meio de acesso a regiao. Acompanhava-a 
urna estrada, mantida constantemente p elos funcionários, 
quase todos índios Paresi. Estes eram treinados nas escolas da 
linha telegráfica fundadas por Rondan. Aprendiam o código 
Morse no Rio de J aneiro, assegurando as condic;oes que escan
caravam a regiao a penetrac;ao das clássicas frentes expostas 
por Darcy Ribeiro( 1970:436): 

1) Extrativa - impoe a dissoluc;ao dos grupos tribais mais 
densos e sua dispersao pela mata através do engajamento dos 
homens como remeiros e tarefeiros e das mulheres como amá
sias e produtoras de mantimentos. O baixo grau de organiza
c;ao da vida social e de imposic;ao das institui<;oes nacionais que 
prevalecem nessas áreas coloca os índios diante de grupos ins
táveis extremamente agressivos e de formas particularmente 
arcaicas de engajamento de mao-de-obra para a produc;ao. 

2) Agrícola - substitui<;ao dos ocupantes originários da 
propriedade para substituí-los pelas grandes lavouras de pro
duc;ao em escala. Nao se interessa pelo índio, como mao-de
obra e produtor, mas simplesmente disputa de terras por ele 
ocupadas para estender as lavouras. Suas variantes principais -
a grande lavoura comercial e a economía granjeira - operam de 
forma distintas sobre os índios. Ambas o fazem, porém, de 
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modo menos agressivo que evitativo em face dos índios com 
que se defrontam. 

3) Pastoril - age diante do índio movida pela necessidade 
de limpar os campos de seus ocupantes humanos para entregá
los ao gado e evitar que o indígena, desprovido de ca<;a, a subs
titua pelos rebanhos que tomaram o seu lugar. Aqui como no 
caso da frente agrícola, o que mais af eta o índio é a tendencia 
ao monopólio da terra para a sua conversao em pastagem. A ., 
def esa do gado contra os índios, torna as frentes pastoris parti
cularmente agressivas, levando-as a promover chacinas tao 
devastadoras quanto as das frentes extrativistas. 

José de Moura e Silva (1957:152) afirma que tres fatores se 
conjugaram com a ac;ao de extermínio dos Iranxe: 

a) a luta existente entre as turmas, nomeadamente entre a 
maloca do capitao Acácio, a mais numerosa, comas outras ma
locas; 

b) as doenc;as epidemicas, sendo bem conhecida a gripe co
reana ocorrida na regiao em 1952 e; 

c) os ataques de sociedades tribais territorialmente confi
nantes, como os Tikole (Beic;o-de-Pau, Tapayuna) a leste · e os 
Rikbaktsa ao norte, ambas em busca de novos territórios, dado 
serem acuadas pelas frentes extrativistas, que realizavam suas 
taref as de extra<; a o da seringa devido a demanda do mercado 
internacional. 

Com respeito aos ataques Tapayuna, Adalberto Holanda Pe
reira ( 196 7 / 68:21 7-8) relata que: 

"1948. En1 n1aio, o Pe. Roberto Ban uxo·t, SJ da 
Prelazia de DicnnantiHo, esteve nas aldeias dos 
it1dios /J·unxe, os quais in.forn1aran1 ao padre de 
ha ve1·enl sido atacados, tenlpos atrás, por indios 
bra vos, no µeico e no dorso. Constatei de tratar
se dos Taµayitnu. Aliás essas iuvestidas Tapa
y una contra os Iran.ce constituen1 a n1eu ver 
unia das ca usas do já peque110 grHpo Iran~re". 
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Segundo depoimento de José Iranxe: 

"nóis viemos aquí por causa dos outros índios 
que vinham subindo: Canoeiro (Rikbaktsa), Ta
payuna viera1n atrás de nós, por isso nós pule
mo aquí. Aí nossos avo e nosso pai entregaro 
toda a vida deles e nós ernbora pra cabá de criá . 
Nós descobri1no padre ern Utiariti, entao nós em
bora tudo lá ".26 

Busca-se explicitar o extermínio, a depopulac;ao de socieda
des tribais por confrontas micro-sociais (conflitos inter-tribais, 
fatores regionais e outros), mas a compreensao satisfatória 
desta questao tem que levar em canta os efeitos deletérios das 
frentes de expansao a nível micro, e seus tentáculos impulsio
nadores a nível macro ou seja ao nível da dinamica do capital 
inter~acional e seus movimentos articulados a economias de
pendentes, mas produtoras de matérias primas, das quais de
pendem para sua viabilizac;ao. Suas garras devastadoras, seus 
tentárulos sao acionados a nível regional, pela mediac;ao de po
líticas a nível de Estado, sendo executadas explícitamente pelas 
instancias mediatizad oras dessas políticas. 2 7 

Em outros termos a dinamica do processo de ocupac;ao do 
espac;o ocorre através da violencia, da rapina, da expropriac;ao 
e do extermínio nao restando " ... para as sociedades pri'mitivas, 
( ... ) outra saída, resiste e luta até o seu total esgotamento ou ex
tin{:uo ". 28 

Este processo, em relac;ao aos Iranxe, iniciou-se no final do 
século passado comas frentes extrativistas: 

''.A primeiru borracha teve início eni 1870 ou 
1872, cu-rn a penetra<;ao do Major José Vieira da 
Silva Coqueiro até a regiao Rihbuhtsa. Mas a ex
tra<;iio orgunizada deveu a pujanr;a a José Sabo 
Alves de Oliveira, cariocu, Coronel da Guarda 
Nacional, instalado ent Dianiantino. Tratava-se 

26 Entrevista realizada no m és de novembro de 1992, em fita gravad a e transcrita. Este 
dcpoimento também foi confirmado por Alon so, Alíµio e outros lranxe idosos. 
27 SPELLER, Paulo, 1988:49·110 
28 LUXEMBURGO, Rosa. · A Acumulac;io do Capital, Edit. Zahar, 1976, p.329. 
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de iniciativa privada, limitada aos altos cursos 
dos rios, tanto na vertente do Amazonas, como 
da vertente do Paraguai. Mas atingiu os índios 
M·unku (lranxe) do Crava1·i. Co'rrt os seringais, 
Diamantino superou os .faustos dos te1npos do 
ouro. O corte da héuea se fazia a rnachadinha e o 
látex passa·va pela de.fumar;ao. Corrt a des·valori
zar;ao da borracha no mercado, encerrou-se a 
primeira borracha. ,,z9 

Esta atividade origina-se aparentemente pelo espírito em
preendedor e dinamico de alguns pioneiros regionais, mas na 
verdade segue a dinamica das necessidades do capital interna
cional: 

" ... o histórico dei1asscnnento ocorreu entre as úl
ti1nas décadas do século passado e as duas p1·i
meiras do atual, qua11do a E·uropa e os Estados 
Unidos industriais requeria1n voi'u111es rnaci<;os 
de borracha para a confec<;iio de inúrneros obje
tos, desde o uso dornéstico at.é pneus para bicicle
tas, auto1nóveis, ntaterial bélico e de constrll('QO 
naval".30 

Isso também é expresso pelos Iranxe em entrevista (no
v.1992), na qual confirmam ter trabalhado nos seringais desde 
o início. Alonso falou: "eu abrí est1'ada junto co1n Benedito, a 
estrada do seringaz31. Gente bra·nco nlan.dou nós abJ·ir estrada. 
Paga·vam con1 in.unicao, bothias, bóia". 

"O colono nao conseguiu organiza» o indio nos 
moldes eser-avistas; 110 e11tanto, us1~ft·11iu de seu 
trabalho por intern1édio da sagacidade jesuítica. 
Se no inicio os inacianos atuara111 PHI defesa do 
indígena, busca1'a tn cieµois .forn1as adequadas ele 
convivencia (obti11han1 a n1éio-de-obra dessa gente 

29 DORNSTAUDER, Joiio Evangelistn. - Como pucifiquci os Rikbaktsa. Rf'v. Pesquisas, N. 1 7, Sao 
Leopoldo, 1975, pA. 
3o CARDOSO, Fernando Henrique & MULLER, Geraldo. · Amazonia: Expansiio do Capitalismo. 
F.dit Brasiliense, Sao Paulo. 1978, p. 17 
31 RIBEIRO, Darcy. 08 Índios e a Civiliza.;io. EcL Civiliza¡;ao Brasileira, Río de Janeiro, 1970, p. 
24." 
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rnediaute a cloariio de quinquilharias) e acaba
ra n1 na explorar;do se1·vil dessa u1do-de-ob1·a. 
A desarticulariío da f 01·n1a tribal <las reln('oes so
cia is en1 p1'oveito n1ercantil através da inJeriio de 
artigos europeus, "cujo .fo1·necin1ento poste1·io1· 
era condicionado a sua (indígena) pa rticipa('iio 
nas atividades produtivas", foi condirao paJ'a o 
devassa1nento da flo1·esta tropical ao longo dos 
rios, furos, lagos e canais e a explorarao das 
drogas do sertdo. Os núcleos ntilitares e coloniais 
e as n1issoes sao as printeiras n1an(fest<.u;oes de 
povo<nnento na Arnazónia ".32 

Celso (lranxe) relata o que ouviu dos antigos acerca do 
massacre do Tapuru, ocorrido antes da chegada de Rondon, 
cujo teor apresentaremos a seguir. 

Segundo José Sávio Leopoldi: 

" ... o contato per111anente co1n a socit!dade bJ'asi
leira é o .final <los anos 40, quando suas terras 
forarn penetradas por levas de seringueiros, no 
"segundo ciclo da borracha". Acossados por se
ringueiros e por 01tttos povos indígenas como os 
Tapayuna/Bei~·o-de-Pau (Suyá) e Rihballtsa 
(Canoeiro), além das doenr;as transn1itidas pelos 
"civilizados" (notada1nente o saran1po), a 111aior 
parte dos remanescentes resolveu abrigar-se en1 
Utiari.ti, onde a Missao Anchieta congregava ·vá.
rios grupos tribais e possibilitou a reversiio do 
7n·ocesso de depopular;iio que amea~a·va sua so
b'revivéncia física, reduzindo-os a alguJrtas deze
nas de indivíduos".33 

Joao Dornstauder trata ainda do segundo ciclo da borracha 
(1912), após o surgimento do Plano Brasileiro da Defesa da 
Borracha. Estes seringais podiam contar coma estrada da linha 
telegráfica, há pouco construída e conservada pelos funcioná
rios da linha, quase todos índios Paresi. 

32 CARDOSO & MULLEH, Op. Cit., pp. 21-22 
33 SAi.ViO, José. -"Os lrnntxc",ln<lios em Mnlo Grosso, OPAN/CIMI, Gráfica Cuiabá, Cuiabá·, 1987, 
p. !)2 
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o terceiro período ( 1942) corresponde a época da pacifi
cac;ao de grupos tribais hostis a invasao d·os seus territórios pe
los seringueiros em busca da hevea. Estas ac;c»es pacificatórias 
contavam com apoio e crédito do Banco da Amazonia, visando 
a liberac;ao dos territórios tribaís para explorac;ao dos seringais 
nativos, existentes em grande abundancia .nos vales dos ríos 
Juruena, Arinos, Cravari e outros. . 

Deslanchado o processo de ocupac;ao da regiao, após a dé
cada de 60, novos ingredientes, tais como incentivos governa
mentais(PIN, 34 PRO-TERRA,35 POLOCENTRQ,36 POLONO
ROESTE,37) reconfiguraram as relac;oes sociais e de poder, 
além de alterar completamente a paisagem, pois o que se ve 
percorrendo a regiao sao campos de soja., arroz, milho; algodao, 
gado e cana-de-ac;úcar para as usinas de álcool. Muitas vezes o 
ambiente é alterado pelos acidentes com usinas e uso . in·dis
criminado de inseticidas. Empreendimentos de tal enverga
dura ocupam todo o espac;o disponível ilhando as sociedades 
tribais, que tem seus territórios rasgados por estradas, necessá
rias ao acesso dos novos proprietários aos seus locais de ativi
dade e ao escoamento do produto, bem como ingresso de in
sumos para viabilizar os empreendimentos. Há no entanto em 
alguns lugares cercas de gado, com grandes porteiras fechadas, 
em que os nativos, antes senhores daquelas chapadas, hoje tem 
que se arrastar por baixo dos fios e cadeados, a fim de poder ter 
acesso ao seu território. Por vezes sao ameac;ados por jagunc;os, 
pois sao tidos como ladroes, preguic;oso~ e vagabundos. É a 
nova muralha de Berlim em pleno cerrado. 

34 O PIN (Plano de lntegrnc;iio Nacional) foi criado pelo Dccreto-lei n . 1.106, de junho de 1970. Sua 
finalidade era "financiar o plano de obras de infra-estrutura nas regiocs compreendidas nas áreas 
de atuac;iio da SUDENE e da SUDAM e promover sua mais rápida integrac;iio a cconomiu 
nacional". Nessa época foi construída a transamazónica e Cuiabá-Santarém. Houve colonizai;iio e 
explorac;iio económica das áreas desapropriadas ao longo das rodovias. Por · meio da 
transamazónica procura-se acelerar a colonizac;ao e expaAsíio no Centro Oeste, atenuando com 
isso o problema do nordeste. . . 
35 1971 - Programa de Redistribuii;iio da tcrra e de estímulo 8 agro-indústria df> Norte e do 
Nordeste. Na verdude este programa complementa o PIN. Alua nas regiñes onde está a SUDAM e 
SUDENE. A intenc;ao é facilitar o accsso a Lcrra, somente havida por compra a partir de 1859(Lci 
de Tcrras). 
Este programa foi criado pelo Decreto Lci 1.178 de 1 · de julho de 1971. Vide Spellcr, 1988:88. 
36 1974 - Programa de Descnvolvimento dos Cerrados. 
37 Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, maio 1981. O programa foi 
financiado pelo Banco Mundial que pela primeira vez submeteu o financiamento a contrapartida 
da demarcac;iio dos terrilórios tl'ibais diretamente atingidos pelo asfallumentu du Br 364. 

66 



José de Souza Martins, apresenta o processo ocorrido após a 
década de 60 da seguinte forma: 

"E111 g1·a nde pa 1·te a ara o dessas d(ferentes fren
tes de expansdo estao ua dependencia exclusiva 
de 1necanisn1os de n1ercado até o advento da di
tadu l'a n1ilital', en1 1964, e <la política de incenti
uos jisca is ( ... )A pa 1·tir desse 1non1ento o ritn10 e 
a forn1a de ocupa<;do da regido pelo grande capi
tal altera1·an1-se radicaln1e11te. Antes, de 1nodo 
geral e1·a possiuel observar un1a progressi-ua in-
11asao de ter1·as indígenas por pequenos ag,.icul
to1·es e~t:pulsos pelo at1an<;o das grandesfazendas 
( ... ) se1·i11galistas, donos de castanllais ( ... ) Ou
tl'as tiezes terras públicas ou terras indígenas fo
ran1 tra11sforn1adas en1 terras particulares 111e

dia11te a falsifica<;iio de docinnentos, corn1prfío 
de .funcioná>'ios go·verna1nentais ou sin1ples ex
pulsii.o violenta dos ocupantes da terra. O poder 
desses incentivos ( ... )te1n sido n1ultiplicado pela 
abertura de rodovias( ... )o que colocou terras, 
ainda há pouco distuntes, 111ais µróxin1as dos 
1nercados, prodHzh1do 11ma renda diferencial 
in1ensa de que os nouos proprietários tent podido 
se aproµriar gratuitan1ente. Na sin1ples dife
ren<;a entre o pre<;o pago pela ten·a e o pre<;o atu
al, sern qu.alquer atividade produtiva, os proprie
tários estii..o gerando inn lucro potencial, sob 
forma de renda territorial".38 

A regiao do vale do rio Cravari, onde se localiza o território 
Iranxe, até o ano de 1950, tinha sido sistematicamente invadi
da por seringalistas39, que a troco de bóia, botinas, roupas e 

38 MARTINS. José de Souza - Nio h• terra para plantar neale veriio. Editora Vozes, Petrópolis, 
1986, p . 19. 
39 RIBEIRO, Darc.y. Op. Cit., p . 26. - "Para o indio, o seringul e toda a indústria extrativa tem 
representado a morte pela negac;iio de tudo que ele necessita para viver: ocupa-lhe as terras, 
dissocia sua família, dispersando os homens e tomando as mulheres; destrói a unidade tribal 
sujeitando-a ao dominio de um estranho, incapaz de compreender suas motivuc;0es e ele 
proporcionar-lhe outras. Enfim suhmete o índlo a um regime de explortu,:üo, ao qual nenhum 
povo poderla sobreviver. Assim, diunte do avan.,:o desta " civilizac;iio" representada pelos extratores 
de drogas da mata só resta ao índio resistir, e quando isto se torna impraticável, fugir para mais 
longe, m ata adentro, para as zonas altas onde nao cresce a seringueira. Entretanto esta mudanc;a 
de ambiente muitas vezes lhe é fatal. Dentro da mata follam muitos elementos fundumentais a 
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munu;ao, utilizavam mao-de-obra Iranxe para- realiza~ao · das 
atividades comuns dos seringais: abertura de estradas, coleta 
do látex, cozinha de· barracao, provisao de ra~oes de ca~a e 
pesca como complemento ·al.imentar, enfim o conjunto de ati
vidades inerentes a um bárracao seringueiro. Havia pelo me-
nos dois barracoes encravados no território Iranxe de 1890 até "' 
1950. 

A agressividade e as chacinas, promovidé:ts pelas frentes ex
trativas sao sobejamente documentadas ~m se tratando dos 
Iranxe.40 . 

José de Moura e Silva, assinala que os primeiros represen
tantes da sociedade nacional a se encontrarem com os Iranxe 
foram os seringueiros, categorizando-os desta forma: "cai logo 
em vista o procedi'tnento antagónico dos seringueitos, quein1ando 
malocas e rnatando índios, em confronto com o rnodo hurnano da 
Comissiio Rondon ". 41 

A Comissao Rondon seguía os princípios humanísticos do 
positivismo, adotados por Candido Mariano da Silva Rondon, 
enquanto os seringueiros e donos de seringais tinham na he
vea sua máxima divindade, considerando os lranxe um~estorvo 

aos seus intentos extrativistas. 
É contundente o massacre seringueiro relatado por Ron

don, na regiao do vale do rio Cravari, córrego Tapuru: 

" ... urn ato de inq1talificável crueldade contra eles 
praticado pelo .~eringueiro Do1ningos Antonio 
Pinto. O tristísshno acontecimento a que aludo 
passou-se po11co ten1po depois de se ter estabele
ci<lo Antonio Pinto corn os seus ca1naradas, nos 
seringais de Corecé-inazá. Nada se deve temer lla 
índole vac{fica e até rnesrno tímida dos lranche. 
Mas apesar disso, o truculento seringueiro en-
tendeu que era necessário. expelí-lo das proxhni-
dades do porito em que estabelecera; e co1no por 
ali existisse um.a aldeia, assentou dar-lhe cerco, 
cO'm o auxilio dos caniaradas todos arn1ados de 

subsistencia e o suprimento de artigos de comércio aos quais se tinha acostumad(>, corno as 
ferramentas, o sal e medicamentos para as moléslias estranhas que leva consigo, terra adentro". 
4o RONDON, 1946; PEHEIRA & MOURA E SILVA, 1975; MOURA, 1957. 
41 MOURA E SILVA, José <le, 1957:143. 
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carabinas. Pela 1nadrugada. ao recornecar a co
tidiana labuta daquela 111isérr·i11ia popula.'r;ao, a 
celerada en1boscadu rornpeu .fogo, abatendo os 
que p1·i1neiro saírani das casas para o ter1·eiro. 
Os que niio niorrera11i logo, encerrararn-se nas 
palllot;as. na -va esperan~a de encontrareni aí 
abrigo contra a sanha de seus bárbaros e gratui
tos ini111igos. Estes µorém. já estavanz e.l:altados 
pela vista do sangue das pri'rneiras ·uítirnas e 
nada os hnµedia de da rern largas a sua fonie de 
carnage111. Ent<lo, ·u·1n deles, para 1nelhor t ruci
dar os ntisérrin1os foragidos. ·resoZ.ueu trepar a 
robe1·ta de un1 dos 1·anchos, µraticar nela urna 
abertto·a e por esta, 1netendo o cano da carabina, 
foi visando e alJatendo inua após a outra as pes
soas que lá est<nHnn, seu1 distinguir sexo nent 
idade. Ac11ados assin1 co1n tao execrá1,el irnpie
dade os it1dios acab<n·ant ti1·a1tdo do p1·óµ1·io e.l~

cesso do seu desespel'o a i nsµira~iio de u1u n1ovi
nte1tto de 1·evolta: 1ona .f7echa µa rtiu "a pri111eira 
e a tí nica desfe»ida ern todo este sanguinoso <I
ra 111a " 1uas essa entbebeu-se na glote do C}'ttdelis
si 1110 atirador, que to111bou sent vida. A só len1-
branra de qHe entao se seglli1t faz tren1er de in
dignarao e ve1·go1tha. Onde l1at1e1·á aln1a de bra
sileiro que niio vibte totíssona ro>t1 a nossa, ao 
sabe1· que toda aqitela pop11la{:<10, de hontens, 
n1t1ll1e1·es e lTia ll{Yts, 11101Teu q11ei1nada, dentro 
de su as µalho('as incendiadas?. ,42 

Este relato encontra-se confirmado por outros autores e 
também é testemunhado por Xinui, único Iranxe que conse
guiu fugir do "sanguinoso" massacre, e que se encontra 
vivo43residindo na regiao do córrego Escondido, afluente do 
rio Papagaio. Este grttpo foi contatado em 1972 por Thomaz de 

42 RONDON, 194G [ 19221 :88·89. 
43 Solicitei a Selma, mínha o ricntunda no Tn1hulho de Conclusiio de Curso (TCC) cm História na 
UFMT. para que cntrevistnsse Xinui, a fim dt' investigar cstt:s eventos. Ele fulu sonwnte na línblltu 
Myky e é difícil, SCb'Undo Celma travur diálogo, sem int(•rprctc, m<>smo assim, l'Onfirmou que de 
fato Xinui saíu clt! Tupuru após a chacina com um grnnde número de Myky, e npós vários outros 
massac:res de qu<.• forum vítimas, estauell•cernm·se its margens do rio Pttpugaio onde se cncontram 
atualmente. 

69 



Aquino Lisboa, Adalberto Holanda Pereira e Vicente Cañas 
Costa. 

Adalberto Holanda Pereira44 registra testemunhos Iranxe, 
bem como de jesuítas acerca do mesmo evento: 

"O Pe. jo{io Dornsta'uder anota no diário, nov. 
1948: "Luiz Gomes, Emiliano, Evaristo· e Zé Men
des forani ao pared{io atrás de m.ulher Ira·nche. 
Zé Mendes chegou primeiro, olhou pelo buraco e 
foi rnorto. Entelo os. seringueiros (uns 15) assal
taratn os índios e mataram a tiros". O Pe. Ernílio 
Faure escreve: Certo A'rrtáncio, que foi d:uran!e 
vários anos negociante em Utiariti, contou ao 
ntesmo Ir. (Antonio) que "serfngueiros chefiados 
por urn prhno do dito Amancio foram a uma ma
loca dos Iranxes, disparando na vizinhanr;a ti'rQs 
que ajugentaram esses índios · com exce<;ii.o. de 
urn velho que fechou sua i1orta e t1~epado num'gi
rau flechou na garganta o prim.eiro que trepou 
pela parede da casa para nela penetrar, e foi 
morto pel.os seringueiros (Ms) O Ir. Antonio nos 
disse que se tratava de um paraguaio e que' foi 
niorto pelo índio. Essas infbrma<;oes parecem se 
referir ao texto de Rondon. A chacina no co'rne<;o 
do século foi segundo fose Irantxe, urn pouco 
acirna o·u abaixo do Paredao, ( .. .)." 

C) Apropriaf;iio do saber para expropria-;io 

Consoante com o que falamos no início do trabalho, muito 
embora os índios de um modo geral e os Iranxe em parti<;ular, 
sejam discriminados, estereotipados. e as relac;oes com ele$ ' s'e 
deem em base 'a representa.<;6es preconcebidas, na v~rdade, a 
apropria<;ao do saber indígena é fatór preponderante para se
guran<;a da realiza<;ao das atividades extrativistas em território 
indígena, considerado pelos nacionais como terra de ninguém. 

Joao Salustiano Lyra45 refere-se inúmeras vezes aos trilhos 
de índios, seguindo pelo contorno das nascentes dos rios 

44 PEREIRA, Adalbe rto Holanda, 1H75:3 
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" ... continuamos a levantar os trilhos que despontam cabeceiras que 
corrern para o Cravary, nas quaes existem ricos seringais". 

Escreve ainda: 

"Os primitivos trilhos dos índios, ligando as ori
gens das cabeceiras, que na mesma vertenté~ 
quer ern vertentes opóstas, f oram os carninhos 
que orientaram os pioneiros da civilizaciio nestes 
dese·rtos e atuahnente se erigem em verdadeiras 
estradas seringueiras ". 

Esta apropriac;ao da experiencia e do saber indígenas, a ne
cessidade do saque, a introduc;ao do trabalho de semi-escravi
dao pago a base de quinquilharias, faz parte da alterac;ao das 
rela<;oes sociais, no processo de apropriac;ao do espac;o, para 
expropriac;ao de forma predatória. Os seringalistas e seringuei
ros nao se interessam pela terra em si, mas apenas enquanto 
esta possui maté ria prima para extrac;ao do látex46, mas isso 
nao impede a devastac;ao do território, pelas atividades ineren
tes ao seringal. 

Segundo a historiadora Elizabeth Madureira Siqueira4 7: 

"Desde o sec. XVI, os paulistas se utilizavam do 
t1·abalho ind(gena, seja na lavoura e criatório, 
sejajunto as ban<leiras, uma vez que para aden
trare1n o sert<1o, necessitavarn do saber indíge
na, básico e fundamental para o sucesso da ati
vidade sertanista. A apropriar;ao desse saber, 
forneceu aos paulistas seguranr;a para ernpre
endiln.entos de risco, pois os indígenas serviram
lhes de g-uias, através do sertii.o, tenha ele si<lo 
percorrido a pé, ou através do sistema de mon
(:6es. Portanto car;ar índios significava 1nanter 

45 LYRA, Joao Sulustíano. - Variante da Ponte de Pedra ao salto Utiariti e Aldeia Q.ueimada, 
Publicnc;ao N. 7, Anexo n. 3 da Comissao de Linhas Telegraphicas Estratégicas de Mato Grosso ao 
Amazonas, Papelaria Luiz Mac:hado, Rio de Janeiro, pp. 4-8. 
413 RIDEIRO, Darcy. Op. Cit., p. 25 · "Este caráler móvel da indústria extrativa a torna muito muis 
dcstn.1tiva pa rn a popul1H,:ao indígena porque vai alcancá-la onde quer que csteja. Enquanto nas 
economias agrícola ou pastoril a expansao se foz de forma mais ou menos contínua, o seringal 
se¡,rue sempre ñ fre nte, rompendo qualquer veleidade de resisténcia por part<! do índio, deixando, 
cmboru, um deserto atrás de s i e espichando cada vez muis seus caminhos". 
47 Elizabeth Madureira Siqueira - Aliti, Mimeogr. UFMT, 1992, p. 5 
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1nn arsenal de s11be1·es diversificados de acordo 
co·m a regiao onde esse prearnento tivesse ocorri
do e, sobretlldo, representava a certeza de tona 
expansao realizada co'ln seguranra ". 

Muito embora a autora esteja se referindo a Antonio Pires 
de Campos em sua atividade preadora, o mesmo vale para as 
atividades seringueiras, como vimos no supra referido Joao 
Salustiano Lyra. 

Segundo Darcy Riheiro: 

"O que hnporta na A1nazonia é o donlinio da vía 
de acesso que leva aos seJ·ingais. E este do1nínio 
nao assu1n.e, senao ar.identahnente, a fornla de 
propriedadefundiárla. É irnposif;iio de quenl dis
poe dos uzeios de transporte e controla os traba
/hadares. O seringa/ é por isso en1presa desvinc u
lada da terra; se~t elcnzento é o rio no qual o llo
rneni se fixa con10 pouoador, 1nas apenas se ins
tala conio e.rplorador até o esgotan1ento dos se
ringa is". 48 

Candido Mariano da Silva Rondan também se valeu das tri
lha~ indígenas para os estudos iniciais do tra~ado, visando a 
implantac;ao das linhas telegráficas. Além disso todo o trabalho 
de levantamento (hídrico, botanico, etc ... ) realizado pela Co
missao Rondan foi executado grac;as aos guias indígenas49 que 
se tornaran1 legendários como Matias Toloiri, guia de Rondan, 
e Pedrinho Paresi, guia de Max Schmidt. Desenhavam os ma
pas com precisao, conheciam rios e córregos, como todos os 
acidentes geográficos, auxiliando Rondon na reformulac;ao das ~ 

cartas geográficas até o início do séc. XX imprecisas. 
Rondan refere-se ao seu guia exaltando-o: 

"Toloiri era ion au.riliar p1·ecioso, nao só pa1·a as ~ 

ca~adas de que lll u itas uezes te»ia de depende}· a 
nossa alünentarao, nuts tantbént ·para o servic;o 

48 RIBEIRO, Dal'cy, - Op, Cit .. p. 25 
49 Entre os guias famosos está.Matius Toloiri, que morreu nas tarefas as margens do Juruena, por 
problemas pulmonares.(RONDON, 1946:21,26,28-29,38,11) Outro guia famoso é Maurício Tupxi 
que, segundo PEREIRA, Adulbert() Holanda (1991:1) "pa1ticipou durante 18 anos (1957·1975 de 16 
expedil;oes de contato e 15 viagens de assistencia aó lranxe(sic) do Escondido". 
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de batedor. Dotado de grande inteligencia, ele 
apreendia conz tato adn1i}·ável as <lifiruldacles 
que havia a renlouer na e.t·plorarao e abertzo·a 
da picada. Todos os dias, depois da chegada ao 
h1gar escolh ido de vés1>era para ararn pa niento, 
ia reconhecer a uanguurda, estudar o terreno, os 
n1atos, as passagens dos rios, e dos }Henores aci
dentes apanhava a significa<;iio topográfica coni 
tanta clarividéncia que as suas infor1naroes nos 
davanl sen1pre o inelhor tra<;ado da nla1·cha se
{Jl.linte".50 

· Para se ter idéia da versatilidade lranxe, vejamos o depoi
mento do pesquisador Adalberto Holanda Pereira: 

· "Unt desses indios, no entanto, chanzou a atenr;iio 
do rnissionú rio pela di.sponibilidade, dedica<;<lo, 
sacrificio, alegria, lealdade, trabalho, qualidade 
de cozinheiro, pescador, niotorista de rnotor de 
popa, rastreador, mela<lor, indicador de runzo e, 
sobret'udo, pelo núrnero de expediroes. Refiro-rne 
ao indio Iranxe do Cravari: Maurício Tupxi. ,,51 

Eram esses saberes diversificados que punham em segu
·ranc;a as tarefas e intuitos civilizatórios de pacificac;·ao, apropri
ac;ao, expropriac;ao ... enfim ensinavam o caminho para enredar
se num trágico destino a esperá-los - o embate com a sociedade 
nacional -numa luta de princípios diferentes e antagónicos; os 
indígenas aplicando o saber para a reproduc;ao da vida e o na
cional inutilizando a vida com vista a acumula<;ao alheia. 

Rondan imaginava que construir a linha telegráfica seria 
um grande feíto heróico e civilizador e que fazendo-o através 
de meios pacíficos estaria resgatando a memória dos brancas, 
face as atrocidades por eles cometidas contra os índios: 

"Por ·urna enzbaixada de que erú:arreguei o Major 
Col·uizorece, eles [os lf'anxe] terao notícias das 
ntedidas ultin1.alnente adota<las pelo governo, a 

50 RONDON, Cundido Muriuno du Silva. Op, Cit., p. 38. 
51 PEREIRA, Adalherto Holanda - Op. Cit., p. l. 
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javo» da popula{'fio indígena, bern como da sin
ceridade dos inte-t1{'t}es pacificas da Coniissiio 
das Li11has Telegráficas. Assiln se pode coni 
ni u ita razélo espe1·ar que dentro e1n breve este-
janl deseuvolvidas e consolidadas aquelas inci
pientes rela{'oes, por 01·a enipanadas pelo senti-
1nento de desco1tfian{'a que lhes .ficou ... [devido ao 
n1assacre p1·onzovido po1· Donzingos Antonio 
Pinto]. ,,52 

Mal imaginava Rondan que rasgando os territórios tribais 
com a linha telegráfica, estava também realizando urna inva
sao de conseqüencias sem retorno para as sociedades tribais e 
sem indeniza<;ao da parte da sociedade brasileira. Disso foi avi
sado pelo seu guia Matias Toloiri: " ... só a mim, amure Cundido 
Rondon, cab;a responder pela in vasii.o destes territórios". 53 Por 
outro lado, Rondan tinl1a plena conscier1cia de que a estrada 
propiciava aos seringueiros o acesso fácil aos territórios tribais 
para explora<;ao das drogas nativas. Const~tuía-se meta de Ron
dan transformar no futuro as sedes das linhas te~egráficas em 
pequenos núcleos e pequenas cidades povoadas., alcanc;ando 
assim o terceiro estágio do positivismo, a civilizac;ao na qual 
convivessem nacionais e índios como patriotas irmaos. Ternos 
boje as cidades de Barra do Bugres, Tangará da Serra, Campo 
Npvo do Parecis, Brasnorte, Juruena, Juína, Font.anillas, só para 
citar algumas. 

Assim f ala Rondan: 

11 
... ta1nbérn niio me den1.orarei na enu111e1·a(.ÜO 

das fortunas fe itas por fazendeiros e criadores a 
custa do trabalho dos pobres indios; para coni-
preender-se quanto é injusta a acusacao levan-
tada contra eles de sere1n indolentes e inúteis, 
basta lernbrar que na ,zona percorrida pelos ex
pedicionários de 1907-1909, niio havia u·m. es'tabe
leci1nento de seringa, de caucho ou de poaia, no 
qual grande parte, e as vezes todos os trabalhos 
nao fosse1nfeitos por indios. 

52 RONDON, Candic..lo Mariano da Silva. Op. Cit., p . 88. 
55 Idem, p . 22 
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Desresµeita<ios en1 suas pessoas e e1n suas 
fa niilias; perseguidos, caluniados, eles viven1 em 
situariio niisélTin1a: se aceita1n a sociedade do 
bt·anco, ficcnn »eciuzidos a pior das escravidoes -
a de esc¡·avos cuja vicia nao interessa ao senhor; 
se se en1brenl1a1n nas niatas, sao acossados e ex
terniinados a fer~·o e .fogo".54 

Enfim Rondon também parece perceber que levar os índios 
ao terceiro estágio - a civilizat;iio - significa escravidao e morte. 
Posteriormente, setenta anos depois isto é confirmado pela voz 
de Daniel Matenho Cabixi, Paresi da regiao a qual Rondon se 
refere: 

"Se forn1os analisa1' os fatos históricos, desde o 
clescobrin1ento do Brasil, constatan1os q·ue a. 
in1agent criada sobre o indio, colno ta111bént o 
desµrezo pelo índio, obedecera111. e olJedeceni a. 
unia ideologia colonialista e de domina<;ii.o q-ue 
joga co'Jn a na·rra<;ii.o dos.fatos históricos segundo 
seus interesses para perpetuar circunstáncias 
tais co1no eles a.presentarr1 deturpando a a·utenti
cidade histórica. Tanto assi'rn é que na ocupa<;iio 
do atual território nacional., houve sucessi·vas 
guen·as aos indios. Guerras de e:i;ter111i-»•f)s e 
rnassacres justificados pelas chama.das "guerras 
justas". "entradas" e ''bandeiras". Auxi.liaram a 
destrui<;ao dos povos indígenas, as doen<;as e 
epide1nias nunca dantes conhecidas pelos índios. 
A e.l.:polia('iio e roubo das te1ra.s indígenas se 
processou sob o pretexto de sennos "quistas soci
ais iniprodutivos" que en·i nada colaboran1os coni 
a grandeza do país. lsto é uma acusa<;ao tilo an
tiga quanto Qf'UQ/. Além disso tudo, o índio nao 
rende votos, nao te1n influencia política e niio 
possui poder aq·uisiti·vo. Essas e outras razoes 
silo causas que }'ust(fi.cam o descaso total pelo 
proble-rna que afeta as popular;oes indígenas". 55 

54 ldem, pp. 101-102. 
55 CABIXI, Daniel Matenho. - A Questao Indígena, Centro de Documenta~üo Terra e Índio/CD'fl, 
Cuiabá, 1984, p .1 O. 
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Rondon se reporta a urna qt1estao irrelevante em princí
pio, qual se ja a de mostrar que nao f azem jus a realidade os es
tereóti pos e preconceitos que os nacionais tem dos índios: 
inúteis e pregui<;osos. A questao principal a ser levantada é a 
alterac;ao de relac;oes de produc;ao com a incorporac;ao do espa
c;o tribal coletivo expropriado dos nativos, com vista a acumu
lac;ao e a apropriac;ao da forc;a-de-trabalho de modo compulsó
rio: a ferro e f ogo. 

Inicialmente a movimentac;ao seringueira foi possível, de
vido as trilhas indígenas e a conduc;ao por guias nativos aos 
caminhos dos seringais, bem como pela apropriac;ao da mao
de-obra a troco de ninharias tendo em vista os novos hábitos 
dos indígenas mansos de consumir produtos "civilizados" tais 
como roupas, sal, ac;úcar e outras quinquilharias valiosas para 
eles como os rudimentares instrumentos de ferro: machado, 
enxada, foice, que vieram substituir os instrumentos de pedra 
que utilizavam antes do início do século XX. 

"Por confiar ingenuarnente nos dogmas de 1nnu 
filosofía que procurava eternizar a sociedade 
burguesa, Rondon nao conseguiu perceber as 
contradiroes <la sociedade ern que vi-via. Nilo po
deria itnaginar t¡11e as rela<;<>es económicas que 
estavani penetrando o sertao, em breve trans
fo1"1na1·iam o índio n1on produtor de valores, e os 
anirnais, ·vegetais e 111inerais e a ten·a, eni rneros 
veículos do valor criado. Nem poderia pensar 
que essas rela<;<Jes econ611ticas era1n sustentadas 
ju·ri<licarnente pelo Estado, e que a furu;lio do Es-
tado é dar prote(:ao ao Capital.". 56 

Após a trilhas indígenas te ve origem a f ande trilha 
nacional, que era a linha telegráfica e a est-rada5 que a acom
panhava, rasgando os sert6es e possibilitando atingir até os úl
timos recantos da Amazonia Meridional. A estrada f acilitava 

SH GAGLIARDI, José Mauro. Op. Cit., p . 1 G8. 
57 Urna estrada scmpre proporciona condic,:oes pura íncorponH;ao de novas faíxas de tcrra para 
cxtra~iio, ugri<:ulturu, pecu úria de acordo com GRAZIANO DA SILVA, J. F. - Estrutura Agrária e 
Produ~iio de Subsistencia na Agricultura Brasileira, SP, Edit. Hucitec, 1978. 
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imensamente a conduc;aq da borracha até os centros de comer
cializac;ao, sendo Cuiabá o mais importante deles . 

"Rondon sabia que as linhas telegráficas esta'v<nn 
esca.ncarando as portas do sertii.o e que o povo
an1ertto e1·a i.rreversivel. Pelo picadao de quaren
ta -nietros de larg11ra, lJreuentente cornerarian1 a 
chegar os negociantes, os f azendeiros, a.s irulíts
trias e os bancos. Vilas, que ton día se tornariarn 
grandes cidades, seri<nn construidas ao longo do 
seu tra<;ado".58 

Essa antevisao rondoniana passou a se confirmar as largas 
a partir do segundo grande momento dos incentivos fiscais do 
governo a partir da década de 70. Surgiram na regiao as novas 
cidades de Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Bras
norte, fazenda e banco Itamarati, Barralcol-indústria de álcool 
e mais fazendeiros do que as nuvens de gafanhotos, descritas 
pelo mesmo Rondon. 

D) Marcha para o Oeste 

Ainda nao tinham caído todos os postes da linha telegráfi
ca59, como parte da estratégia ·anterior de ocupac;ao da fron
teira e dos espac;os vazios, surge novo impulso de ócupac;ao dos 
mesmos espac;os vazios, através do Estado Novo, reavivando a 
chama dos bandeirantes, ativando o novo sentido de brasili
dade: 

''Após a »efornta de 10 de noue?nbro de 1937, in
cl11in1os essa c1·lizada no p?~og1 ·a nta do Estado 

f 

Novo, dizendo que o l'erdculeiro sentido da brasi-
lidade é o ru 1110 ao Oeste. Para esclarecer a icléia~ 

58 GAGLIARDI, José Mauro · Op. Cit., p. 1G6. 
59 LEVI-STRAUSS, C. - Triste11 Trópico11, Ed. 70, Lisbon, 1979, p. 267. "Quem vive na linha de 
Rondon pode fncilmente imnginar que se encontra na Lun. Imaginemos um tcrritório com a 
extensiio da Fr.anc;a, cujas tres quartas partes estejam inexploradtis; apenas percorrido por 
pequenos bandos indígenas nómades que sao dos mais primitivos que se possam encontrar no 
mundo e atravessado, de um extremo ao outro, por urna linha tel('grúfica ... " E, assim segue o 
antropólogo Clauc.Je Lévi-Strauss, clauc.Jit'ante e cínico em sua escrita gracejante. 
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devo dizer-vos que o Brasil, políticamente, é uma 
unida<le. Todos fqlam a mesma língua, todos tem 
a mesrna tradi<;ao hü;tórica e todos seriam capa
zes de se sacrificar pela defesa .de seu território. 
Considerando-a uma unidade indivisfvel, ne
nhunt brasileiro admitiría a hipóte$e de ver cedi
do 'llm palrno desta terra, que é sangue e carne 
de nosso corpo. Mas se políticamente o Brasil é 
uma unidade, nao o é economicamente. Sob este 
aspecto assemelha-se a um arquipélago formado 
por algun1as ilhas, entremeado por esp.aros vazi
os. As ilhas já atingiram um alto grau de desen
volvimentos ecpn6niico e industrial e suas fron
teiras políticas, coincidern com as fronteiras 
econ6uiicas. Continuam, entretanto, os vastos 
espat;os despovoados, que nao atingira·1n o ne
cessário clirna renovador, pelafalta de toda uma 
série de medidas elementares, cuja execuciio fi
gura no prograrna do Governo e nos propósitos 
da ad·ministrarao, destacando-se dentre elas o 
saneaniento, a educat;üo e os transportes. No dia 
ern que dispuserern todos esses elementos, os es
paros vazios se povoarao, teremos, . densidade 
demográfica e dese·nvol-virnento i1'id11strial. Deste 
n1odo o progrania do "Run10 ao Oeste" é o reata
rnento <la ca nipanha dos construtores da nacio
nalidude, dos bandeirantes e dos serta.nistas, 
co1n a integrar;ao <le niodernos processos de cu.l
tura. P1~ecisamos promover essa arrancad~ sob 
todos os aspectos e cont todos os método.~, a fim 
de sup1'irrt irrnos os espa<;os dem.ográficos de 
nosso território e fazennos com que as fronte iras 
econórnicas coincidarn co1n as fronteiras pol.íti
cas. Nao a1nbicionantos um paf-mo do território 
que nao seja o nosso. ntas te1nos urn expansio
nis1no que é o de crescerrnos dentro de nossas 
próprias fronteiras". 60 

O discurso de Getúlio Vargas é grávido de conceitos e ta.m
bém de imvrecisoes e reducionismos. Em primeiro lugar ·a 

CiO CANCELLI, Elizabeth · "Marcha pura o Oeste, discurso e lei,,titima9ño", Rev. da Universidade 
Federal de Mato Grosso, 2/m ni/ ago/83. pp. 86-91. Discurso de Getúlio Vargas, 1938. 
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brasilidade, reducionísticamente, se resume num deslocamen
to espacial, que ao ser realizado constrói a nacionalidade. Em 
segundo lugar, o Brasil do ponto de vista da língua e tradic;ao 
histórica é plural, pois composto de diversas sociedades, nao 
mencionadas, e terceiro, os pretensos espac;os vazios, perten
cem de fato a sociedades que compoem essa pluralidad e étnica, 
que sao as populac;oes indígenas, que povoam o Oeste. De fato, 
a marcha para o Oeste inicia-se com um programa de educa
c;ao, saneamento e transportes. É assim que se constrói a naci
onalidade, por via <lestes tres fatores. Mas esta nao era a nacio
nalidade dos bandeirantes, mas dos sertanistas como Candido 
Mariano da Silva Rondon que construía escolas e treinava os 
índios na manipulac;ao do código Morse, para se tornarem tra
balhadores nacionais úteis na defesa das fronteiras e cidadaos 
brasileiros. 

Segundo a mesma autora61: 

" ... é logo após a proclamar;ao do Estado Novo, em 
1937, que Getúlio Vargas, solenemente, lanr;a a 
campanha que 1narcará definitivamente a estra
tégia de ocupar;üo do hinterland: a campanha da 
Marcha para o Oeste. Nela, conclama-se o país 
como um todo para lanr;ar-se de "corpu e alma" 
no intuito de acabar com os espar;os vazios. E·m 
conseqüéncia da ca1'npanha, haverá a e:L#)edi<;ao 
Roncador-Xingu e a cria(:iio da F'undar;iio Brasil 
Central (1943), posterio·rrnente transformada ern 
Superintendéncia para o Desenvolvimento do 
Centl·o Oeste.(SUDEC0-1967) 

A expedic;ao Roncador Xingu, também gerou outro filho, 
após as andanc;as dos irmaos Cláudio e Orlando VilRs Boas, que 
foi o Parque Nacional do Xingu, para onde eram aliciadas e 
transferidas as populac;oes indígenas dos espac;os que de fato 
nao eram vazios, para dentro do Parque, com a finalidade de 
liberar os territórios para os empreendimentos desenvolvi
mentistas, movidos a incentivos fiscais. 

6 1 Idem, "Planejame nto e Racionaliza<;ao", Mimeog. POLONOROESTE/ 1983, p . 7 
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Após a cria<;ao do Parque Nacional do Xingu, foi fundada a 
SUDECO para administrar a ocupa<;ao destes espa<;os, a partir 
de entao compulsoriamente vazios dos habitantes que mile
narmente os ocupavam. 62 

E) Processo de ocupa-;ao consolidado. 

Para compreender o processo de desarticula<;ao (desestru
tura<;ao) da sociedade Iranxe, faz-se mister apreender a dina
mica da interven<;ao do Estado no processo de ocupa<;ao 'da re
giao. É o Estado que articula as mais diversas agencias m·edia
doras tais como Missao Anchieta, ISAMU (Missao Protestante) e 
SPI (Servi<;o de Protec;ao aos Índios) atuantes na regiao no sen
tido de propiciar condic;oes de penetrac;ao e ocupac;ao a base do 
menor número de conflitos possíveis. 

Esta dinamica nao nasce de um gesto espontaneo do Esta
do, mas é impulsionado pelo capital internacíonal, segundo 
determinadas necessidades em termos de suprimento de ma
téria prima. As instancias régionais se articulam em executoras 
das exigencias da dinamica do capital, sob o manto protetor 
desse Estado, através de estímulos e isen!;6es de impostos, ar,
recadados de toda a sociedade, transferidos a acumulac;ao pri
vada. 

A dinamica do processo de ocupac;ac;> da regiao daquelas di
latadas chapadas passou pelos seguintes momentos, que com
poem um processo: 

1 - Preac;ao de índios e procura de ouro; 
2 - Entrada para os seringais e regioes de poaia, a partir das 

trilhas indígenas; " 
3 - Abertura da Linha Telegráfica e da estrada que a seguia, 

possibilitando o escoamento das drogas do sertao; 

62 Tais deslocamentos de populac;oes indígenas para o Parque Nacional do Xingu ocorreram nc•sl'a 
regiao na década de 60. Os Tapayuna líbernram o vale do rio do Sangue, para colonizac;ao po is 
foram transferidos compulsoriamente para o Parque. pois alegava se que sobreviveriarn c:om mnis 
chance próximos aos Suyá, grupo do mesmo tronco lingüístico. Os Irmaos Vilas Boas tt·ntarnm 
transferir os Kayabi do rio dos Peixes. Porém boa parte do grupo nao aceitou a transft:rénc:ia. 
permanecendo no local de origem. Esta tmnsferenc:ia reduziu pela metade seu território. 
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4 - Venda indiscriminada de terras pelo Departamento de 
Terras e Colonizac;ao do Estado de Mato Grosso, a partir dos 
famosos títulos de prancheta63; _ ----5 - Construc;ao da Br364, ligando Cuiabaa-Porto Velho ou 
seja ligando o noroeste mato-grossense ao centro hegemónico 
Sao Paulo; 

6 - A grande "dádiva" dos incentivos fiscais64 (Pro-Terra e 
Polocentro ); 

7 - Construc;ao da rede nacional de comunicac;oes via satéli-
te; 

8 - Consolidac;ao do processo de ocupac;ao pela agro-pecuá
ria e agro-indústria, responsáveis pela usurpac;ao e saque final 
aos territórios tribais, pela invasao dos mananciais hídricos, 
destruic;ao de locais sagrados (saltos,etc ... ) 

Relativo a questao posta no item quatro se faz necessária 
alguma explanac;ao ao qual estao correlatos os pontos restantes: 

" ... as políticas de 11erula de terras e colonizaqilo 
oficial e particular no Mato Grosso violaranl, na 
prática, os territórios indígenas. Da mes1na 
forma as práticas da "grilagem de terras" com o 
aval dos governantes d'Ura.nte o processo e, pri
cipahnente, com a titulaqcio das terras extorqui
das f oram e ainda continttam decisivos a com-

63 "A partir da década de GO o Departamento de Terras do Eslttdo de Mato Grosso come~u a vender 
adoidadamente as terrns que estuvam sob seu domínio. A venda é feita tao indiscriminadamente 
que os títulos expedidos incluem até áreus urbanas e indígenas, ... "(CASALDÁLIGA, SEDOC, 
1977:353) 
64 PRADO, M. L. C. & CAPF.LATO, M. H. R. C. "A Bonacha na Economia Brnsileira da Primeira 
Repúblicu". In: O BraNil Republicano, História Geral da ClwHiza.;io B1·a8ilelra. Difel / Difusao 
Edit. , Sao Paulo, 1975, p. 303. Na verdade os incentivos fiscnis ni.io iniciaram com o Polocentro, 
mas já em 1910. "Houve, igualmente, projctos de incentivo a planta<;·iio de scrinE,tuc ira . Lyra 
Custro(1910) e T. Serpa(1911) · mediante concessiio de insenc;iio de impostos, transportes 
gratuitos ... " 

O Decreto Nv2.543a.cle 5 de janeiro de 1912 preconizava as seguintes medidas: isenc;iio de 
impostos de importac;iio de todo material clc•<;tinado a cultura das seringueiras; premios; criac;iio de 
esta~oes, incluslve cm Mulo Grosso; subvenc;iio a 9 usinas de refinumcnto e 5 manufuturas cte 
borracha; construc;iio de hospedarías de emigrantes, colónius agrícolas e hospilais; construc;iio de 
estradas de ferro no longo dos ríos Xingu, Tupajós ... ; constrw;iio de urna vía férrea central ligando 
a estrada de ferro Mude il'u-Mamoré as fronteiras do Peru; revisao das lcis relativas a concessiio da 
venda de terras; rcduc;iio das laxas de exporta~iio du borracha do Pnrá, Amazonas, Acre e Muto 
Grosso; e abertura de créditos.(pp.302-304) Isso além de outros 7 itens nao citados aquí. 
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preensiio da ':fronteira 1nato-grossense" ern mo
vünento. "65 

Até o final do Império as terras devolutas estavam sob o 
domínio do governo Federal. Após a proclamac;ao da Repú
blica, os governos estaduais passaram a controlar o acesso as 
terras tidas como devolutas. Estas, como falamos anterior
mente, eram de fato d e sociedades indígenas que possuíam 
territórios próprios e limites estabelecidos historicamente pe
las mesmas. 

O que aconteceu em Mato Grosso nao é diferente daquilo 
que ocorreu e ocorre no País como um todo. 

No Estado de Mato Grosso verifica-se que houve: 

''Afalta de discdn1ina~ao das ter)'as deuolutas do 
Estado; a inexis tencia de ca1·tas geográficas pre
cisas, con10 as existentes atualn1ente, resultantes 
de aerofotog>·a 111 et1 ·ia, pelas qua is pudl1sse o Es
tado conhecer su as terras; a falta de µreparo e 
atualiza('('iio pertnanente das plantas cadast1·ais 
das terras tituladas e pertencentes a particula
res, a fi1n de se cont1·vlar as ·vendas; be>n con10 a 
falta de idoneidade de p1·ofissionais que procede-
ra1n a den1arca~·oes de áreas sern se afastare1n 
de seus escritórios, cont1·ibuít·arn para que o Es
tado expedisse títulos de ter1·as ine.t~istentes 

(títu los sobl'epostos)".(Torres, 1979:49) 

Muito embora a má distribuic;ao da terra no Brasil e conse
qüentemente em Mato Grosso, remonte ao período colonial ao 
tempo das sesmarias até 1822 (regime de posses), culminando 
com a Lei de Terras (Lei 601 de 1850), esta vem a acentuar-se 
nos últimos anos como resultado da política de incentivos fis
cais, como decorrencia do Plano de Integrac;ao Nacional. 

lsso trás: 

6S O Prof. Eudson de Castro Ferreirn leu o trnbalho e muito oportunnn1ente sugcr iu u inscr<;ño da 
questiio relacionada a política de venda de terras, especialmente promovidas pelo Departamento 
de Tc rras e Coloniza~ao de Muto Grosso. Foram estas vendas que e nsejuram as coloniza~oes. 
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"Con10 resultado negativo, alérn da clese>tfreada 
especillardo in1obiliá rfr1 levuda ao interio. r do Pa- · 

\,' 

is, as grandes en1p»esas que, apa1'·elhadas ·cotn-
recursos ju 1·frlicos e financeiros, acalJan1 · conl ·os 
pequenos proprietát·ios, expulsando os indígenas , ' 
e possett·os de suas tert·as.( ... ) Sao, eritiio, expul-
sos das terras, tangidos pa,·a rnais longe, até 
para paises vizinhos ou transforrnados ent novos 
non1ades destinados a l'aga r pelas estt·adas do 
País e, quando resisten1, ddo n1argen1 aos .confli-
tos que se rnultiplica1n, especialn1ente nas regioes 
an1az6nica e n1ato-grossense".(Diário do Con-
gresso Na~ional, 1973:03) 

O processo de venda de terras em Mato Grosso foi tao in
discriminado que: 

"En1bora teul1a 1ona extensiio de µouro n1ah; de. 
1,2 rnilhiio de quil6n1et1·os quadrados, o Estado 
de Mato Grosso já -i1ende11 1, 7 n1ilhiio. ( ... )De 1930 
a 1966, por exernplo o Deµarta1nento de Tert·as 
de Mato Grosso, sen1 realizar discrin1inatót·ia ou 
n1esn10 unt sitnples levanta1nento toµog1'áfico, 
·vendeu 1nais de 5 n1illloes de hectares de tePTas, 
inclusive na fai.-ca de f1·011teiJ·a, que pet·tence a 
Unido". (Pinto,1980:28-29) 

Perante tais irregularidades o fechamento do Departamen
to de Terras tornou-se imperativo e ocorreu em 1966. (Ferreira, 
1986:73) Mas, concomitante ao fechamento, a despeito das 
irregularidades e descontrole da situac;ao, abriu-se o total 
devassamento da regiao pela implantac;ao da · política de 
incentivos fiscais e da colonizac;ao privada (a partir de 70). A 
Uniao retomaria, pela estratégia da reserva de lOOKm ao longo 
das rodovias federais, (destinadas a colonizac;ao oficial) as ter
ras antes destinadas ao domínio exclusivo do Estado. (Decreto 
Lei n Q 1.164 de 1971). 

Em 1975 cria-se o INTERMAT, novo órgao visando discri
minar e regularizar as terras públicas. 

Consoante a intenc;ao estadonovista de povoar os espac;os 
vazios pela transferencia de contingentes urbanos para o 
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campo, na década de 70, atraem-se para o Estado excedentes 
populacionais sem terra, especialmente do Centro-Su!. (Fer
reira, 1986:90) Estes agregam-se aos projetos de coloni~adoras 
privadas, expandindo e consolidando o grande "boom" ocupa
cional da regiao norte mato-grossense. Estes contingentes de 
trabalhadores que se dirigem a regiao nem sempre sao absor
vidos pelas colonizadoras e procedem a ocupa<;ao espontanea 
ao sabor de aventuras nas terras "intermináveis e sem donos", 
criando-se assim a luta pela terra e os conflitos. 

Nessa luta pela terra e nesses conflitos, quem primeiro 
perde sao as sociedades indígenas. 

A sociedade Iranxe coube a parcela de tragéd~a, sob a forma 
de perda total do território de mata, passando a viver exilados 
no cerrado, em território Paresi, "torrando ao sol como lagarti
xas" no dizer de um lranxe. 

Desestruturaram-se social, cultural e organizacionalmente, 
vivendo desterritorializados em estado de anomia social, como 
vítimas desse irreversível processo. 
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CAPÍTUL04 

MEMÓRIA COLETIVA DO TERRITÓRIO TRADICIONAL 

Em seus estudos sobre a opressao, Simone Weil, ativista da 
Resistencia, em sua expressao de def esa da dignidad e do ho
mem contra o totalitarismo, no movimento mais amplo de de
fesa da nac;ao contra a ocupac;ao nazista, faz a seguinte reflexao 
sobre a questao do desenraizamento: 

"O enraizarnento é talvez a necessidade mais irn
purtante e rnais desconhecida da alrna hurnana e 
urna das mais dijfceis de definir. O se1· hu1nano 
tent u1na raíz por sua participara.o real, ativa e 
natu1·al na existencia de un1a coleti'vidade que 
conserva ·vi·vos certos teso11ros do passado e cer
tos pressentirnentos do futuro. ,tf36 

Urna das formas históricas mais pungentes de desenraiza
mento é a do confronto de duas culturas diferentes envolvendo 
processos de conquista, dominac;ao, opressao e desterritoriali
zac;ao. Exemplos radicais desse desenraizamento se multipli
cam ao longo da história da conquista colonial e ocorrem, 
air1da, em nossos dias, no contexto do aprofundamento das re
lac;6es capitalistas em áreas de ocupac;ao tradicional de grupos 
étnicos culturalmente diferenciados. 

A luta por demarcac;ao das terras indígenas envolve a ques
tao do enraizamento sob múltiplas dimensoes, mas de modo 
mais imediato sob a dimensao da autonomía cultural e da ga
rantia dos meios materiais de expressao da cultura e da identi
dade étnica de cada sociedade indígena. 

Sob a perspectiva do enraizamento, a demarcac;ao das ter
ras indígenas postula nao apenas o direito a terra, enquanto 
área com limites jurídicamente estabelecidos, mas o direito de 
correspondencia entre a área demarcada e o território tradici
onal de cada povo. 

66 WEIL, Simone - A condic;íio operária e outros estuclos sobre a opressño, Rio de Janei ro, Paz e 
Te rra, 1979, p. 317. 

85 



Quando se f ala em correspondencia pe ns a-se fundamen
talmente em correspondencia em nível das características eco
lógicas dominantes no ambiente físico-natural e nao apenas es
tritamente em limites físicos, pois a perda abrupta da base físi
ca do domínio sobre o território tradicional, numa situac;ao li
mite de opressao e domina<;ao, implica urna obsolescencia do 
instrumental de culturalizac;ao, numa perda dos quadros de 
referencia das relac;oes homem-natureza e conseqüentemente, 
na perda fundamental da certeza historicamente construída de 
capacidade de reproduc;ao da vida social. 

Ao perder o território tradicional, um grupo indígena 
perde múltiplas referencias da memória coletiva. O espac;o é 
importante suporte de referencia cultural para todos os povos, 
em todos os tempos. A palavra homem etimologicamente se 
associa a húmus que refere a chao, a terra, a solo fértil, condi
c;ao de produc;ao da sobrevivencia, de nutric;ao da vida. 

O território tradicional é, sob tal enfoque, urn. fator de en
raizamento/ desenraizamento dos povos indígenas. Como fator 
de enraizamento o território tradicional guarda a memória da 
culturalizac;ao do espac;o, da produc;ao social do espac;o da cole
tividade e, por conseqüencia, dos saberes que permitem a cada 
povo indígena produzir-se enquanto sujeito coletivo portador 
de cultura distinta própria. 

O modo capitalista de pensar a terra como propriedade 
privada instituí urna memória coletiva fundada no simbolismo 
jurídico-burocrático do registro, do documento, da prava do 
direito de propriedade. Em nossa sociedade, a relac;ao com a 
terra mediada pelo princípio da propriedade privada, implica 
em cumulac;ao de sinais de dominac;ao da natureza, dominac;ao 
concebida como benfeitorias. 

O m0do de pensar a terra como bem coletivo instituí urna 
memória coletiva fundada no valor de uso. A relac;ao com a 
terra nas sociedades indígenas, mediada pelo princípio da re
ciprocidade homem-natureza, implica em urna dinamica cons
tante de interac;ao que permita ªº hon1em e a natureza em re
lac;ao, as condic;oes de reproduc;ao e sobrevivencia. O testemu
nho da posse do território tradicional é sobretudo constituído 
pela memória coletiva dos usos da terra que permitem perce
ber a construc;ao social da espacialidade, que possibilitem re-
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constituir um quadro de referencia espacial, em que ríÚiitas 
partes estavam imediatamente imperceptíveis. 

Para os Iranxe, a perda do território tradicional se configu
ra como um fator de desenraizamento e a luta pela recupera
<;ao desse território se constitui um fator crucial de ·sobreviven
cia cultural. 

Nesse sentido as lembran<;as do território tradicional for:.. 
necem material de enraizamento cultural do povo Iranxe. Ao 
evocar coletivamente as lembran<;as do território tradicional, 
os Iranxe se pensam como povo. Desse modo o testemunho do 
território é a memória coletiva desse território, constituída so~ 
bre as lembran<;as dos membros do grupo que, nó processo de 
lembrar e de evocar imagens espaciais, se apreendem: como 
sujeito plural. Cada aspecto, cada detalhe do território tradici
onal tem um sentido para o grupo, porque correspondem a as
pectos de sua vida cultural. As lembran<;as do território consti
tuen1 materiais de expressao de cultura, ao mesmo tempo que 
constituem materiais de cxpressao de rela<;oes de direito. 

Há, como mostrou Halbwachs (1990), urna rela<;ao entre a 
memória e história pública. As representa<;oes e idéias dos 
Iranxe sobre seu território tradicional exercem no interior do 
grupo a func;ao de atualizac;ao do pertencimento dos sujeitos
que-lembram, das rela<;oes desses sujeitos entre si e dos la<;os ·e · 
nexos interpessoais remetidos a realidade das institui<;oes soci-. 
a1s. 

A situac;ao atual do desenraizamento territorial, vivenciada 
pelos Iranxe desencadeia o curso da memória do território, na 
medida em que a situa<;ao de opressao é mediada pela relac;ao 
compulsória com um espac;o natural hostil. A opressao do es
pac;o estranho aos quadros de referencia cultural do espa<;o vi
vido, do espa<;o familiar, do espac;o conhecido estimula o traba
lho coletivo de lembrar67, de refazer, de reconstruir, de recu
perar o território tradicional, implicando a pertinencia da di
mensao cultural na luta pelo direito aterra. 

u7 A mL•mót'ia t:Oll'tiva como lrnhulho, na li11ha da in le rpretac,:iio social pr11posta--pl1Fl~s. é 
um lema ~xplic:utívo rcc:orn'nte em !\femória e Sociedade - lembran.;a~ de velbo,. <le BOSI, 
Ed(·a. 2" ecl., Sao Paulo, Ed. USP, 198i, um l'Jill,H.lo sobre mcmóriu de vclhos cm nossu sodccla<le. 
BATESON, G regory ( 19:l8). Nav~n,. S-tañf1;1:J . Calif., Stunford Univt•rsity Press. 
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A situac;ao presente leva os Iranxe a esse trabalho da 
memória coletiva do espac;o. Ao mesmo tempo que o território 
tradicional é evocado na memória coletiva, os Iranxe represen
tam o seu direito específico a própria cultura. Os Iranxe re
constroem o território tradicional a partir de sua experiencia 
atual de relac;ao com o espac;o, incongruente con1 sua prática 
cultural, transformando-a em suporte do ponto de vista que o 
grupo procura construir e fixar, relacionado coma construc;ao 
da cidadania, passando pelo respeito ªº direito a revisao da 
demarcac;ao de suas terras, no sentido de fazer coincidir terra e 
territorialidade, superando as determinac;oes atuais que os 
constrangem a urna relac;ao de desenraizamento. 

A representac;ño do espac;o tradicional tem como suporte os 
seguintes quadros de referencia; a memória da localidade das 
aldeias e cemitérios; o resgate das características produtivas do 
território pela identificac;ao das áreas estratégicas das diferen
tes atividades produtivas; a reconstituic;ao das tril11as de acordo 
com a func;ao social do uso e, finalmente, a rede de visitas en
tre as diversas aldeias. 

Estes quadros constituem as coordenadas com que os 
lranxe reproduzem, com suas lembranc;as, a cartografia de seu 
território, indicativas de mapas mentais de situac;ao do grupo 
no espac;o-tempo de suas relac;oes, em nível de reproduc;ao da 
natureza do ethos de sua própria cultura. 

A construc;ao de sua cidadania implica, para os Iranxe, na 
conquista do direito democrático de reconhecimento da socie
dade brasileira como sociedade plural e de si próprios como 
unidade específica dessa totalidade social pluriétnica em rela
c;ao com as outras unidades que a co1np6em e com a totalidad.e 
que constituem. Esse direito passu pelas condic;oes objetivas de 
reproduc;ao do grupo e da st1a cultura o qt1e, por sua vez, im
plica a reconquista do território tradicio11al - condic;ao inaterial 
de sua existencia e reproduc;ao étnico-culturaL 

Esse enfoque emerge dos próprios quadros de referencia 
que dao suporte a memória coletiva do território tradicional. 
As trilhas sao indicativas dos limites territoriais fundados no 
domínio pelo uso. Quando se localiza no mapa as trilhas re
memoradas pelos lranxe, observa-se que elas tem u1na lógica 
espacial. Num primeiro olhar elas parecern indicar um.a deam-

88 



bultQio orie:n.tq,da pelo curso dos rios. Todavia elas indicam em 
relaoio .aoet ríos Cra.vari e Sangue uma deambulaf;ao marginal 
interior, significativa de limites territoriais, urna vez que em 
relaqijo Qps ríos existentes no espac;o entre os dois rios até a sua 
confluencia,' a.s trilh~~ pontuam as duas margens. Além disso, a 
úniol:l grande trtlha rememorada pelos Iranxe em linha seca, 
sem o s~.porte dos rios, é a qµe vai ao StJJ, da margem direita 
do riQ Cr~vari il margem esquercta do rio do Sangue a altura do 
par~lelo 13. Os lranxe ae refercm a essa trilha situando-a da 
confluencia do l<oh~nkiam~'y (río Membec~ com o rio Alara
me'y (entre a alcleia 16 e 17) até o Tataxyky&me1y (río Benedito 
e dpí até o Mikanaly (rio Cravari), abaixo de sua confluencia 
com o río Ta puru. 

Os dados que permitem. reconstituir ess.a trilha limítrofe ao 
8µ1 do território fora.m pontualmente lembraqos pelos Iranxe 
em conversas entre si. A partir do trabalho da m·emória é que 
f oram refazendo os limites, pelo reconhecimento de até onde 
iam suas perambulaqoes ao Sul do território. 

Os ríos como fatores de localizaQao e reconstruc;ao do espa
qo se articulam ~ do is out ros quadros de referencia: as aldeias e 
ps locais de ft.bundancia de alimentos. As aldeias se localizam 
na mata, referenciadas pelo rio(ou rios) mais próximo. Cada 
aldeh1, especialmente as rnais antigas, foi senda resgatada na 
memória dos informantes, localizada pelos laqos de parentesco 
cQm s.eus ;moradores, pela localicf ade ou pela lembranc;a de vi
~ita feíta ou :recebida, mencionada por algum dos velhos da 
pfó.pria '~ldeia. A.través desse exercício de lembrar, os Iranxe 
re&g~ta:ram a locali~acao de 1 7 aldeias. 

O trafio cultural da troca de visita entre aldeias, assume na 
• memória coletiva um papel relevante como quadro de referen

cia do eljpaco. A partir das visitas lembradas, foi possível re
constituir a rede de visita<;ao que envolvía as diversas aldeias, 

• constitutiva de urn marco territorial da maior importancia .. 
Os locais reiteradamente lembrados como preferenciais 

para a realizacao de boa pesca, caca ou coleta constituem outro 
quadro tmportante de referencia do território tradicional. O 
conhecimento desses locais é, si.mbolicamente, eleito pelos 
Iranxe, como indicativo de dom·ínio territorial. Os locais sao 
~ssociados a categorías de alimentos apreciados pelos Iranxe. 
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Saber os locais em que sua ocorrencia é mais freqüente - seja 
em quantidade, seja em qualidade - é ''prova" do domínio. terri
torial do grupo, pois implica urna relac;ao de lo-nga durac;ao 
com o espac;o. 

A concep<;ao de território dos Iranxe se alicerc;a numa rela
c;ao de intimidade como espac;o, ancorada .no cotidiano. da de
ambulac;ao para a produ.c;ao dos meios de vida e para .vi~ita<;ao 
entre aldeias -produc;ao simbólica da existencia -coletiva n·um 
espac;o igualmente coletivo. 

A cartografía do terri tório tradicional se desenha a partir da 
utilizac;ao desse território. A utilizac;ao, portanto, é o elemento 
funda1nental de confib>Urac;ao do território. Os quadros de refe
rencia dessa utilizac;ao se constituem, como se viu, pelas trilhas 
abertas pelos Iranxe, referenciad~s pela m.alha hidrográfica; pe
los locais de pesca, cac;a e coleta; pelas aldeias ligadas entre. si 
pela rede de visitas. · 

Nos relatos dos informantes. a área de sua localizac;ao atual 
nao se incluí no território tradicional, do qual se afastaram sob 
a pressao beligerante dos Rikbaktsa e dos Tapayuna. Atraídos 
pela prote<;ao dos missionários: deslocaram-se . coletivamente 
para Utiariti. 

O estado de guerra deflagrado pelas relac;oe.s dos diversos 
grupos tribais da regiao com os seringueiros e outrqs agentes 
da fronteira eco no mica em movimento, transf ormou o territó
rio dos Iranxe em área conflagrada. 

Utiariti emerge, 11aquela circunstancia, como espac;o de 
protec;ao e de sP.guranc;a. Os Iranxe nao podiam perceber qµe o 
afastamento do seu habitat criava um h.iato histórico na ocupa
<;ao de seu território abrindo, na situac;ao relacional com a so
ciedade capitalista dominante, um espac;o de manipulac;ao das 
suas terras. Os Iranxe, concretamente existinao como grupo, 
credenciavam-se ao reconhecimento de terras para si. Todavía, 
entre o direito as terras e a correspondencia terras/território, 
interpunha-se o afastamento transitório dos Iranxe do espac;o 
de seu território tradicional. 

A ac;ao dos missionários, naquele momento h'istórico, ainda 
marcada pelo etnocentri-smo -combinado com urna política in
tegracionista de cunho. evolucionista, convergía para os inte
resses dos agentes dominantes, ainda que intencionalmente 

1 
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nao se colocasse a seu servic;o. Ao atrair os Iranxe para Utiariti, 
essa ac;ao missionária se colocava duplamente como urna das 
forc;as de desenraizamento cultural: em relac;ao ao território 
tradicional e em relac;ao a própria tradh;ao cultural. 

No embate comos grupos hostis, os Iranxe foram para Uti
ariti, permanecendo dois deles na área atual, naquele mo
mento identificada como urna espécie de faixa de seguranc;a, 
fora dos limites do território invadido pelos grupos hostis, ma~ 
contÍ61\la a ele: "aí esse pritno 111eu Tapurá, fica só eles e Benito" . 

Os relatos dos ataques Rikbaktsa e Tapayuna constituem a 
matéria da memória coletiva do afastamento transitório e cir
cunstancial do território tradicional o que, para os Iranxe, nao 
confere racionalidade a perda, nem implica qualquer conteúdo 
lógico aos critérios de reconhecimento de sua área indígena. 

No trabalho da memória do próprio território, os lranxe se 
situam em relac;ao aos territórios tradicionais de outros grupos, 
como os Paresi, vao recuperando, também, como agravante dos 
ataques de índios inimigos, out_ro tipo de violencia e de ataque 
que passaram a sofrer nesse mesmo momento, os agravos a sa
úde por cometimento de doenc;as exógenas, desconhecidas, a 
que as suas formas de controle se mostraram ineficazes. 

Há ainda um quadro de referencia do território tradicional, 
alavancando as lembranc;as dos Iranxe: os cemitérios. Assim 
como o uso do território para produzir os meios de vida refe
re1n um fundamento de direito, também o uso para enterrar os 
mortos igualmente se coloca como inarco da memória do espa
c;o, como fundamento de legitimidade para reconhecimento de 
direitos. 

Mas ao solicitar a reserva, tiveram voz apenas os dois Iran
xe que permaneceram na f aixa de seguranc;a do território tra
dicional. Ao pedirem a terra em que se localizaram circunstan
cialmente, nao representavam o povo Iranxe. Do mesmo modo 
ao indicar a terra em que se localizavam naquele momento, 
nao envolvía a compreensao de que a reserva dessa terra im
plicasse em obliterac;ao do direito ao território tradicional. 

A dificuldade de expressao, a perplexidade do discurso so
bre a reserva atual x território tradicional demonstram a in
congruencia da separac;iio, a irredutibilidade de duas lógicas de 
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relac;ao coma terra: urna fundada no uso (a dos Iranxe), outra 
fundada na propriedade privada (a da sociedade capitalista). 

Se a memória coletiva do espac;o é o fundamento do direito 
as terras que o território tradicional compreende, a reserva 
atual é que fornece o fundamento da lutados Iranxe pelas ter
ras de seu território tradicional, sob a perspectiva de sua ina-,, 
dequac;ao aos usos do grupo. E nessa direc;ao que as fotos apre-
sentadas procuram articular a visualidade a memória do espa
c;o de modo a contrastar as imagens fixadas pela objetiva da 
máquina fotográfica com as imagens lembradas, presentes nos 
relatos. As fotos estao impregnadas de estranheza, enquanto a 
representac;ao cartográfica do território tradicional está im
pregnada de vida, de movimen to, de reconhecimen to animado 
por um projeto histórico de reconstruc;ao social desse território 
vivido, lembrado, por isso possível. 

O trabalho da memória coletiva do espac;o tradicional é as
sim, para os Iranxe, ao mesmo tempo um mecanismo de luta 
pela terra e um instrumento de outra luta: a de refazer-se a si 
mesmos na pressao dissociativa do cotidiano do contato comos 
agentes da sociedade capitalista. 
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EDGAR ROQUETTE - PINTO - R,ONDONIA - 1935: 16-17 
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FOTOS: 

A atual Reserva Iranxe foi criada pelo Decreto 63.368 de 8 
de outubro de 1968 e estabelece o território Iranxe na margem 
esquerda do rio Cravari, córrego Paredao até suas cabeceiras; 
daí urna linha seca até o córrego Grande, descendo por este até -4' 

a foz do rio Cravari.(Moura e Silva & Rereira). 
Este "território" se origina após os ataques Rikbaktsa e 

Tapayúna aos Iranxe, dado terem sido acossados dos seus 2: 

territórios ·pelas frent.es seringueiras que adentravam a regiao. 
Benito e Tapurá, nao querendo ir para Utiariti, permaneceram 
no córrego Paredao. Na volta _para as aldeias, após o fe
chamento de· Utiariti, os Iranxe permaneceram junto aos dois 
moradores, tendo com isso maior seguran<;a dos eventuais ata-
ques guardados na memória como tragédia, por terem a 
sociedade quase dizimada. 

A partir do angulo do interesse desse trabalho, a reserva 
será apresentada através de documen.ta<;ao, fotográfica por en
tender que a imagem é suficientemente expre.ssiva. As fotogra
fías sao apresentadas numa seqüencia que procura s~gerir 

urna leitura didática das condi<;oes objetivas de existencfa e 
vivencia na reserva. Essas condi<.;6es apontam para un:i .proces
so acelerado de mórte tribal. 

Cada foto tem como legenda trecho·s de f alas dos Iranxe. 
Essas f alas, conquanto tenham __ sido objeto de cortes arbitrários, 
procuram estabelecer rela<.;6es entre a imagem e a problemáti
ca Iranxe, sobo enfoque de sua luta pela te~ra, como manifesta 
por eles, a partir da explicita<;ao da memória coletiva do terri
tório originário. Fotos: Mário Bourdignon e Darci Pivetta. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Referente a locac;ao do território Iranxe conforme estudos e 
informac;oes in loco, que originaram um mapa etnográfico e 
um cojunto de fotografías, percorrendo o perímetro com área 
aproximada de 400. 730,4 lOOOOha. 

LIMITES E CONFRONTA<;OES: 

AO NORTE: Confluencia dorio Cravari como rio do San
gue .. 

AO SUL: Com terras a quem de direito. 

AO LESTE: Com a margem esquerda do rio do Sangue e o 
rio Membeca. 

A OESTE: Coma margem direita do río Cravari. 

CAMINHAMENTO: 

Partindo da barra do rio Cravari com o río do Sangue, com 
as seguintes coordenadas geográficas, latitude sul -12º06'37" e 
longitude oeste 57º51'27". Coordenadas estas referidas ao meri
diano central 57º00'. Desse ponto segue pela margem esquerda 
do rio do Sangue no sentido montante, com a distancia apro
ximada de 104.445.93 metros em vários azimutes até encontrar 
a barra do rio Membeca com o rio do Sangue. Desse ponto se
gue a montante do río Membeca pela sua margem esquerda, 
com a distancia aproximada de 24.94 7.96 metros com o 
azimute de 220º46'32". Desse ponto segue por urna linha seca 
divisando com terras a quem de direito com a distancia apro
ximada de 42.850.00 mts, com azimute de 269º59'55" até a mar
gem direita do río Cravari. Desse ponto segue pela margem 
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direita do rio Cravari a jusante com a distancia aproximada de 
74.870.17 metros em vários azimutes até encontrar a barra do 
rio Cravari com o rio do Sangue, ponto de partida desse me
morial descritivo, tido como concluso. 

OBS.: Todos os azimutes acima citados estiio referidos ao 
norte verdadeiro. 

Cuiabá, 29 de junho de 1.993 

Luiz Alberto Ayres Berlandi 
Responsável pela descric;iio deste memorial 

(assinado) 
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ANEXOI 

Entrevistas com Iranxe. 
Grava<;ao: Darci Luiz Pivetta. Novembro de 1992. 

Ceíso - ... e nós aquí cczta, cczta, cczta e niio aclia naáa. 1'az tempo 
sim, nós ccztava, acliava cczta, mas lioje niio. 

José - pra gente comer, crianr-aáa~ !Mas outro {ad~ [fado esqueráo 
áo río Cravari] tem córr-ego, tem cczta, muíto. 'Eu conlief-o tuáo {á: tem 
terra 6oa. · 

Pivetta - essa reserva atuaf, antigamente, só era usada para c~ar 
e pescar, mas niio era o tetritório onáe voces nasceram? 

José - aquí niio vinlia só cata niio, né Pivetta! 

Pivetta - o que voces vinfíam f azer áo {aáo áe cá? 

' . 
' • 

José - mas no {ado áe cá por causa áe outros ínáiQs, que nós niio 
quería morre, ca6á áe morre . .91.quí moraáa áe{es é ínáio antigo, . tempo 
áe ~náon. 'Efe já a6riu, entiio efe já anáava, pegava ferramenta pra 
tra6aiá.1'afeciáo tuáo já, aquí neste petÍtlf-o . .91.í, áepois áesse ínáio que 
já vem su6ináo, mesmo esses Canoeíros [~t¿fjak.Jsa], esses 'Iapayúna, 
efe vinlia atrá.s áe nós, e áesce mato, aí por isso nóis pufemo aquí . .91.í 
nosso avo e nosso pai, entregaro a viáa áeíes. 'Entao nóis embora, pra 
niio como poáe nóis criá, tá! Ca6á áe criá, porque nóis áescobrimo 
esses paáre tra6aífíaro aí no 'Utiariti, já. 'Entiio nóis em6ora tuáo íá . 
.91.í esse primo meu 'Iapurá, fica só efes e 'Benito ['Iapurá e 'Benito 
foram os únicos que niio foram para 'Utiariti]. 'Entao peáiu esse áo 
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fádd IÍt cá, essa tetta que nós tamo, depois, quando nóis vo{temo /áe 
't.1.túi:tl.ti pata cá] efe falou pra nóis que ia pedí aquí. 9{,ao sei tá cetto, 
tfá áe nóis morá tutÍó né. Porque nesse tempo nóis nunca comprendía 
essas coisas. Parecía que bránco nunca vai cliegá aquí. 'J{jnguém 
pensava. 9{jnguém pensava. Yfí nóis peguemo esse pedOfo. 'J{g,m 

~ 

pensaiJa, porque índio tá 6em aí. 'Esse '13eifo-tfe-Pau, Canoeiro que 
come gente, tá 6em aí já 'Entiio nóis pufo pra cá, só pra niio ca6á áe 
I rante inorte tudo. 'En tao nói.s f oi etn6ora tudo prti 'l1 tiari ti. Lá que 
nóis criemo. Casei . .9lrtumámo tnuié, passou pra cá. 'Entao nóis ficá 
aquí no cértado. Como 6ranto, trata tt.óis índio cerraáo, ínáio cerraáo, 
entao nóis fico isso. 'Das veis niio é isso. 9{9is tá pra {á mesmo. ~m 
que seja, nóis perde nossos país, nossos avo. '1{9is tá aquí nesse terra 
·mesmo. fJ'em vezes meu gente niio morre, como Xavante, tuáo efes tá 
aquí. Mas nesse tempo, tempo de ~ntfon eu tá f aíanáo, pegaro e{es 
sarampo 6ra6o. Mortero pra uru6u, morr~ro prá interrá, mais ou 
menos quinlientas pessoas. Motreram e entregaram a vida de{es nesse 
pédaf.o. Pór isso que quem pensa como outto, eu tá venáo, eu andava, 
escutava, pois é, outro f a{a que é paren te, onde voces nas ce, onde que 
seu avo nasceu. '}..laó poáia oceis [argá! Podía oces vo{tá pta fá! 'Eu 
vo{tei. Por isso nóis tá {utanáo, nao é de lioje. 9{9is sempre f a{a com 
ele, mas outro Jala que nóis é pouco. Isso que atrapaflia. Mas agora, 
eu converso com o capitao, eu tava conversanáo com efe, por isso nóis 
tá f azentÍo f or~a pra entrá áe novo pro Cado áe {á. Porque nosso 
fniirada é aquí f {á áo {atfo esquerdo do río Cravari]. Mas ca~á o que? 
'){ps fa19aftw fo território origina{] {á por causa de outros ínáios. 
Ou·tro ínifio já vem para cá, pra 6aiJ(o, aquí no meio [rio fJ'reze de 
itr · · '. 1 :¡¡vtaWj • 
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Pivetta - voces sa6em por que os outros índios atac,aram voces? 
Porque os 6rancos entraram pefo faáo do rio .91.rinos e Juruena. 'E os 
seringueiros empurraram efes. 

José - isso mesmo, seringuero empurraro efes. Já vem vináo, ac,/ia 
nóis, pra empurrá nóis e ficá nesse fugar. 'É. 

Pivetta - 'Eu es ti ve íendo que os 'Tapayúna f oram tocados de íá do 
outro Íado áo rio .91.rinos. 

José - é isso mesmo . 

.91.gora esses Canoeiros, entraram {á em 6ai~p. o/em vindo. 
Cfiegaram aquí. Porque como a gente Ctlfa pra come, é porque efes 
comem a carne da gen te né. Por isso que efes atac,aram aqui. .91.tac,aram 
quanáo eu tava com meu pai, nóis tava aquí em cima [José mostra o 
mapa e aquí em cima se refere a confluencia dorio Cravari como rio 
do Sangue] 6em, por-causa do aígodao que minlia mae quería apanliar, 
pois minfia mae tinfia p{antado 6astante a{godiio e por isso {090 que 
nóis vo{temo, - dois días - e nóis sem sa6er cliegar {á - mas tam6ém os 
índios cfiegaram {á e atac,aram e mataram muita gente. :A[gs estávamos 
tomando 6anfio. 'Éramos crianÍ'as· !f{ecfiavam, até que meu pai correu. 
'Tam6ém já estava comefanáo a escurecer e entao meu pai escapou. 
Mas minlia mae apanfiou. :Mas o resto, parece seis pessoas, se nao me 
engano, morreram. :Mataram efes. 'Tam6ém comeram naque{a noite 
mesmo, esses canoeiros foram em6ora. 

Ceíso - estragaram carne de lran~e, ao invés de comer tudo. Se 
fosse eu que matasse pra comer, comía tudo. 'J{ao deizy,va nem um 
pedafo nao. 
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José - Mas assim mesmo ínáio esse até fwje nem quera saber. Mas 
efes querem matar a gente até fwje, mas nós nao. ?{Ps é mais meffwr áo 
que quaíquer outro. 9{,unca nóis tirá a viáa áe ninguém. 'Eu fafa a 
veráaáe. ?.&nea. 9{jnguém tiro. '.Mas, aoora mesmo esses 'Tapayúna, 
e{es procurá terra pra ficá. Por isso que efes clie.gavam até aquí 
também. 'Tocaram nós áaqui, por isso tem que pular Jora. 5tté nós tem 
que ir em6ora pra 'lltiariti. 'E nós, eu aca6ei áe criar em 'lltiariti. 'Eu 
nasci pra cá [íaáo áireito áo ria Cravari] como eu tá f alanáo, né. 

Pivetta. que úíaáe voce tinlía quanáo foi para 'lltiariti? 

José - tinlía mais ou menos 15ou16 anos. 

Pivetta - os documentos f a{am isso mesmo, que voces moravam áo 
{aáo esquerdo áo ria Cravari. 

Ceíso - como Pivetta tá f a{anáo esses {ivros nao é áe fwje, é áe 
muito tempo esses íivros! 'l{ao o Pivetta, é o seguinte: essa terra que 
nóis tamo ne{a aquí, tam6ém áivisa áo ria Cravari, áaqui pra fá, era 
dos Paresi mesrrw. 'E, eu ouvi f afar que Paretfao aqui é Paresi. 'Esse 
córrego que nóis tá neíe, córrego Sao 'Domingos, ái.z que aíi com a 
cabeceira tinlía até capoeira dos véio aí. 'lloces conlie.ce !Maclíaáinlío 
fínáio Paresi]. 'Di.z que o '.Macliaáinfw nasceu aíi. '1Ji.z que nasceu na 
cabeceira áo Sao 'Domingos [atuaf aíáeia lran~e]. 'Entao nós estamos 
na terra de{es {Paresi]. 'E por isso corrw esta terra está reservaáa, nós 
nao poáemos nem áevo{ver, nem naáa. 'Entii.o tiós queremos aumentar 
e emendar com esse mesrrw. Já que nós estamos na terra áos Paresi, 
nós tem que aumentar pro auto {aáo. 
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José - [nao se entende]. 'E.m6aí~p cliamava 'Tup~. Ceíso, aquí 
outro .91.ntonio, que era pai áo finaáo 'Tomé. 

*************************** 

Ceíso - lioje está 6atenáo doen+a 6ravo {á dentro [9vfyfq¡] e a 
questao difícil aparece uma doenfa aquí dentro. Por que? Oceis ve, 
nao tem um 6ranco com nóis aquí dentro. 'J{ao vi tanto estrangeiro de 
Jora pra vim visitá. Mais {á nao. Pivetta, esses áias que tive {á 

dentro, clieguei [á, vi quatro mu[/ier {á dentro, antes de sair de {á, veio 
uma outra, disse que é amiga, uma coíega áeía, só porque é amigo,. íeva 
gente {á dentro. 'Da.qui de 1993 pra frente, tem que pará de andá. Será 
que nao 6astaria, só esses tres Jicá {á dentro! Pra que tra.zer gente de 
Jora pra tra.zer áoenfa, pra aquefes íntfios {á! Pra mim está 
comp{etamente erraáo. 'llamos {á fioje ve como é que está o negócio fá.? 
Por isso que nós Jaíamos: 6ranco nao presta . .91.ca6a com tuáo. 'E, nós 
índio nao, por isso que nós conservamos nossa fíoresta. 'E.stes dio$ que 
estive {á, venáeram maáeira. Mata que eu vi 6oníta, fwje vo[tei {á e vi 
áerru6á tuáo, carregá trator {á áentro. 'llrra, urra mesmo, espanta 
tuáo, corre tuáo né! .9l.ntigamente nao. Costume áeíes, Ca.fa.Va, 
mata.va, comía sem sal fwje os índios nao querem mais naáa, só quer 
tomar café áa manfia, compra afÚcar, é comida, tuáo isso, ~que é 

isso? 'Bastaría só enfermeira, Irma 'Betfi e '11ioftt!ÍZ. ').[fs somos 
parentes áaque{es Myl(y. !faía na mesma {íngua: que nós tá Jalando 
com e{es. 'J{j., agora f aía, voces nao poáem tra.zer comiáa, tra.zer 
doenfa, nao poáe {evar roupa, nem agu{fia, nem {infia, senao os índios 
vai acostumar e depois fica peáindo pra gente e a gente nao aguenta 
sustenta o ínáio. Qjlaí me{fior áo qlfl os ínáios Iranit_e e nós, niío 
estamos vendenáo maáeira e estamos precisando de uma viatura aquí 
dentro e nós nao estamos vendendo maáeira pra nóis te as coisas, mas 
[á nao Pivetta, tá me[fior áo que nós os ínáios Iranit_e. 'l{Ps somos 
índios sofredor, áesde o comef-o até lioje, ninguém deu so{Ufii.o aquí pra 
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nóis. 'É, veráaáe, será que nóis ínáio já sofremo, tanto órgiio que ezyte 
neste munáo, será que nao vilo áá uma milo, uma hora áe quafquer 
maneira tem que áá. Como nós tá faíanáo negócio áe terra. 9{9s quere
mos 6uscar nossos áireito, como nossos país, pai áe nossos país morreu 
{á áentro [no antigo território na margem áireita áo rio Cravari], como 
nós tá f a{anáo sempre aqui, véio mesmo f alou aqui mais áe 
quinfu.ntos, f oi enterrado naquefe {ugar. 'J..liio adían ta ter f azenáeiro 
6em organizado, mas lioje nós tem que fazer mesmo. Já participei áe 
áiversas reunwes, conlieci 6em agora Pivetta, e como os · 6rancos 
faíou, áo jeito que nós queremos é essa mesmo, e lioje nós tra6a{liamos 
aquí áentro e nÓS COf-amos aquí áentro · e nao acfiamos, agora 
fazenáeíro está aquí e invade a nossa reserva e nao poáemos sair pra 
{á, COf-ar. 'E{es proí6em. Ínáio nao poáe atravessar. Perigoso os 
6rancos matá os ínáios, aí o ínáio matá ao 6ranco tam6ém. 'Esse vai 
acontecer isso. Pra nao acontecer isso, porque nós somos ínáios lran?(e, 
nós somos manso, mas nao é. o/ai ver se cliega a 6ater no om6ro áe 
qua{quer um ínáio aí que nós que6ra o pau mesmo. 9{9s queremos, 
porque o outro {atfo f{aáo esqueráo áo rio Cravari] tem muita cafa, 
pei?(e. fJlgora eu nii.o sei, mas antigamente era. :Hoje ezyte tuáo 6ranco 
no munáo, ca6a tuáo né! Mas {á nós poáe ser que tem conái~oes áe 
so6reviver. 'Iem a(guma coisa {á áentro. 'Iem um seringa{, onde a gente 
poáe tra6aíliar. Como to f aíanáo faz liora, es se peáQf-o era mata, 
cerrado, nós catava aquí, tirava Jifliote de papagaio e nós venáia e 
co~ isso nós ia vivenáo, lioje em áia passarinlio tá sofrenáo igual nós 
mesmo, é por isso que estou fafanáo áos Myky . .9'lntigamente em 1983, 

em que eu fui pra {á aináa estava naqueíe sistema áeíe como se vivia, 
6em mesmo, Pivetta. 'Esses Myky tava me{fior áo que nós. 'Eu sei que 
tilo 6em áescansado. 'J..lii.o é como nós que tá sofrendo até li'?je. 
rjalinlia criado. 9{9s niio tem criafiio áe gaíinlia aquí. Pato, efes tem. 
Índio Iran~e nao tem pato pra criar. 'É por isso que os ínáios 
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acostumaram. O áia que quer carne, come carne. Afata ga{inlía, ma~a 
pato e vamos comer. 'É, efes tem áinlieiro no 6anco e por isso nao 
precisa tra6aflíá. 'Tem maáeira pra venáer. S im, mas efes niio estiio 
pensanáo que estiío aca6anáo comas coisas {á dentro. Mas iáéia áe 
quem?Pra mimo 6ranco que tá {á dentro tá áanáo mau e~empfo. Isso 
eu estou venáo. Mas quafquer liora 1''l19{5f.I vem aí. 5t gente 
acompanlía efes. 'Vou levar t-Sses 1''ll9{5tl pra fá. Mas de fato quem 
viu (á mesmo é o Tt&J, que ·estava· {á esses áias, {á né. 9{,iio sei se estou 

/ 

mentináo ou seise efe viu tam6ém áe veráaáe as coisas {á áentro. 'E 
por isso que nós queremos aca6ar áe carregar esses 6ranco áe Jora, {á 
áentro áa reserva áos ínáios. 'Basta, por e~emp{a, se voce vai morar 
aquí áentro, aqui áentro Pi.vetta com nós trabaianáo, 6asta só e{e, 
aqui áentro. 'Efe vai orientar os ínáios, efe vai pegar tres ou quatro 
ínáio aí, 6ataf/íá, consegui afguma coisa, e vamos áeb(á só efe. 'J.liío 
traz um monte áe branco {á áe Jora, né e por isso nós sempre Jalamos, 
parece que negócio {á, os ínáios '.Myf(y, acabaram tuáo, esqueceram áe 
pescar, esqueceram áe Cafar com ffeclia, até fargaram áe f azer ffeclia .. · 

José -cabo memo. 

Afonso - {argaram mesmo. 5tgora nós que vai íá, nós Cafa. 
Qyanáo a gente vaí {á no río pescá, a gente cliega com peb(e, toáos. 
'Entiío uma coisa que acliei erraáo é essa. Porque 6ranco niio vem aquí 
áentro áa área! Mário voce veio, mas áizer, nós tá vendo aí. Só por 
cliamaáo. Se nao clíamar voces niío vem. 'J{ps queria conversar com 
voces aquí. 'Voces tiio vináo aí uma vez por ano. · 

Pivetta - niio, mas se clíamar1 eu venlío mais.[todos riram]. 
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Celso · voce · mesmo vai conseguir a nossa terra lieim? 'Jlao tem 
naáa. 

'J/oz de mu{lier · f aíta eíe se amarrá. 

PiiJetta · no que áepen.áer áe mim farei . 

.9Ltanásio · f aía áe pro6íema áe saúáe. 'llisitantes trazem pro6{ema 
áe saúáe. o/amos escrever um íivro áe orientar-ao. 

Pivetta · Onáe que era Sao Joiio antigamente,? 

José· aquí, íogo aquí em cima. Os Paresi moravam aqui na barra 
mesmo. Córrego ... aí agora fazenáeiro está entrantfo tuáo mestlW, 
fazenáa 6em aí. 

Pivetta · Afa:t Sclímitít, em 1929 fez essa via.gem e passou peío 
Sucuroína e por Capanema, perto áa Ponte áe Peára /José comp{eta · 
Ponte áe Peára Ji.ca perto áo rio áo Sangue, aí os que estavam 
reunidos compíetam: isso mesmo ... ] .9Lí Celso Jala ·Ponte áe Peira é 
río áoSangue ou rio Cravari? 

Pivetta · Capanema, aquí tá rio Cravari. 

Celso · entao voce está enganado. 

[faía na {íngua Iran~e. 'J{ao dá para entenáer. Mas, áe fato o río 

Ponte áe Peára prossegue entre o paraíeío 13 e 12 como nome áe río 

áo Sangue. O rio Cravari é. a/Cuente áo rio áo Sangue ]. 
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Cefso - estes dtUJui os dois tíos meus, nós está disposto a andá no 
mato mesmo . .9lí voce tem que de~ar ,_6em c{aro aquí. ·pra.-nós e.·nós 
dei~mos tudo com6inado e quando que nós vamos su6i e quanáo que 
nós vamos entrá na mata, porque -é o seguin~e: ·~aúKP. mesmo 
com6inou esses días que está {á, a hora que cfíegá o Pivetta, . o 9vfário, 
voces me cliamam que eu vou {á. Mas a proposta áele é a seguinte: ou 
de 6arco pefo río ou de aviac. Primeiro efe com6inou que ia com6inar 
com fJJ. 'Tomás, que mora em (joiás o/e{fio, primeira coisa so6rev6o, ver 
quantas casas que estiio {á dentro do mato, quantos fazendeiros, aí 
entiio devemos f az,er um projeto de gasoíina e tuáo. 'Tomás aclia que 
nós devemos su6ir pe{o ri(1 do Sangue, aí esco{lier o río mais grande¡ 
quaí é? aí os ve{lios compfetam: 'TaíuJatanaíi='Treze de Maio¡ aí nós 
vinlia su6indo com o 6arco até onde nao f osse possíve{ sµ6ir mais de 
6arco aí a gente continuaría a pé, até onde fosse possíve{ vará, essa é 
que é a proposta de ~aúta com os Afy((,y, Quanto mais antes me(/ior . 

. '. 

Pivetta - a importancia do Caudo a ser encaminliatfo a justifa. 
Márío verificará os me{liores caminhos fegais. 

{- !4tanásio se dispoe a f azer um mapa com o nome do:; ríos, nome. 
das antigas afdeias, {ocais de cemitéríos, focais de Ctlfa·e pesca} . . 

Cefso - lnocencio de lza6e{ nasceu áo outro Íado. 

Cefso - .9lntes de mandar a pape{atfa a gente poáiü andar no mato. 

Af árío - Ceíso, depois vem um grupo áe tra6aílio, com antropólogo, 
agrimensor para andar com voces. 

Ceíso - por isso nós queremos, demorá, . dei~_a pro outro ano e 
nunca dá nada. 'Vamos nóis mesmo, pegá e f az,e. 'Em setemÍJro estive 
em 'Brasília, junto com as {itíeratifas dos índios. 'Entiio uma muífier 
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falou: onáe nó5 ínáios quisé, é aí mesmo. 'E{a faíou: eu sou uma 
muUier que nao sei anáá. 'J{__ao sou moraáora de mato. 'J{fto interessa 
que fazenáeiro está áentro organizado. Onáe voces quiserem marcar é 
aí mesmo. /5so é granáe demais, nada IÍisso, onde nós pedimos é aí 
tne5mo. 'Esperar muito nao é possível a gente vai ficanáo veffto e • 
morre e nunca sai nada. 

Af ário - o áireito de voces é originário. Af as tem que agir. 

Pivetta - branco se guia peía papeíaáa. 'Ttm que fazer o processo e 
encaminliar. 

Ceíso - pai áe 'Tomé, Peáro também morava ali. 9{,ao é aqui nao 
cara, áa barra áo rio do Sangue até a baTTa dorio Cravari, tu.do esse 
peáQfo era aídeia dos índios lran~e mesmo sabe. QuantÍo era guri, já 
morei {á também. QJJ.anáo meu irmQo Pau{o f aíeceu, é um ta{ 
Afassegurumba{?} ali que é ma{oca áo 'Tup~. >lntonio que era cacique 
áe {á, esse pedOfo era áe{e. Pivetta é assim ó! !Maloca do >1.ntonio, nao 
é áe .9lntonio, pai do finado 'Tomé a maloca era aqui {conf{uencia do 
rio do Sangue com o rio Cravari} entao um pouquinlio mais 
praciminlia era a maloca áo finado Manoe{ Maria. 'IJaqui pra {á é 
mafoca tÍo Canuto e tunna grande mesmo era do cacique finado 
>1.cácio. Ylqui era o ú{timo. 'Está escrito {á 'Tapuru, daqui efe descia, 
esse movimento áeft5. 'Toda aqueía regiao de fá, morada de{es era aquí. 
>l última maloca é 'Tapuru e daí todas as aíáeias: do Canuto, tÍo 
Afanoe{ !Maria, >lntonio - pai tÍo finado 'Tomé, do Peáro é quase 
encostada na baTTa do rio do Sangue entre o rio Cravari. 'Entao é tutfo 
esse peáQfo aí que era maloca deles. 'Entao os índios andavam tudo 
esse peáQf o. Maloca do Ylntonio, Manoe{ 9.f aria, maloca áo Canuto, 
maloca do .9lcácio, agora maloca áo >1.cácio anáava todo esse 'Tapuru 
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pra fá. Por isso mesmo nao sei como efes pensaram . .9lté aámiro no 
comefo áe 69 mais ou menos que f oi co{ocaáo essa reserva aquí, e(es 
podiam ter pensaáo, vamos para o outro {aáo mesmo. 

• José - é que 'Tapurá está sózinfw, por isso que efe pensou, tirou só 
pra efe fesco{lieu a atuaf reserva para suas necessidaáes, mais do que 
pensou nas necessUfaáes dos 1 ranit_e todos]. 'J.lao pensa que nóis nao 
vai vo{tar aí outra vez {retomar a antiga reserva]. Porque nós criemo 
no outro fugar [nascemos em fugares diferentes dentro da mesma 
reserva] parece dei~ efe ficá sózinlio {toáos tinliam iáo morar em 
'l.ltiariti e 'Tapurá ficou sozinlio no 'mato" no Paredao, nao foi morar 
em 'lltiariti] por isso que efe pediu só esse pedQfo nesse cerrado 
f reserva atual]. 'Tapurá f oi que pe di u. 

Cefso - pode ter fazendeiro, ouro, pedra, mas tem que sair.( ... ) e os 
fiílios áos seus fillios, onde ·que vai viver? Só nesse cerraáinlio aí 
C(lfando fagartiít_a! 'J.lao c(lfa nada! 'l{Ps tem que agir mesmo, procurar 
os nosso direito, onde nossos pai já morou. o/amos 6uscar nossa 
so{u~ao mesmo. 

José - tem que 6uscar mesmo. 'Eu que tava meít_endo. 

Cefso - se nós nao metter, nao sai naáa. 'J{ps tem que sacudir 
mesmo os 6rancos. Ou ajuda ou nao ajuda. 'Tem que ajudar, áe 
quafquer forma. 'Estou cansado mesmo Pivetta. .9lntÍo pra cá tem 
f azendeiro, ando pra {á tem f azendeiro. 'Tem liora que fico com raiva 
desses f azendeiros aí. 9\[ao dá pra Cafá. ~ dá de atravessar. 

José - f azendeiro entra, tira madeira, traz gripe e fe6re. Por isso 
que minlia muflier morreu. 
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Cefso - 1960 Pivetta, niio tinlía esses f azeruíe.iros, tinlia Caf-a e 
niio precisava anáar tanto fonge pra buscar qualquer coisa. Matava 
porco, caitetu, tamatufuá tu.do e fwje nao tem nada. 'Essa mata aqu.i 
tinfia mato, pegava fiíliote de papagaio, e agora nada, 6ranco é sajado ~ 

demais e .aca6a .com tuda. 'E assim mesmo 6ranco Jala que índio niio 
tra6allia. ~a com nossa matinlia aquí. 'lrabaifta sim, mas niio pra 
ca6á com tudo. 'Estou enjoado mes_mo, cansado. 'l{ps somos ínáio e é 
sofreáor, viu Pivetta, vou te contá. Mas de qualq_tter jeito vamos ter 
que ~uscar nossos direitos . 

.9Lfonso - gente 6ranco Jala: ínáio niio trabai,¡ naáa. Só carrega 
crianfa. Índio traba{lia. Sofrena rafa. 'Derruba. !Af.!>s sofre muito, mas 
gente ,6ranco só trator. 

José - Coitado de empregado de prttnco, e{e sofre e no dia em que 
nao quer mais tra6aiá pra efes, mata efes. 

Ceíso · em 69 a gente jogava anzo{ e já pegava pe~, niio 
precisava perder tempo. :Hoje tem fazendeiro que faz uma barragem {á 

em cima, suja toda a água, peiít..e vai embora tuáo. 'Borrif a pra matar 
gafanfioto e mata toáos os outros 6icfios. Mesmo o fazendeiro, planta 
ta~ta coisa, miífio, soja, as bicninhos que vivia dentro áa reserva dos 
índios vai tudo pra Cavoura. 'E nós a:qui niio acfia nada. Jllntigamente 
acft.ava ca+a 'e líoje niio, nao aclía nada. 

54.Íonso · [á no outro faáo tem cóTTego, tem c.Dfa, tem macaco, jacu, 
pe~e muito. 'Eu conliece tudo, tem p{anta, tem terra boa fá. Píanta 
miffto" dá¡ cará . .91.qui areiao. 9{_,asce, mas niio dá, nao cria raíz. 'E.u 
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pfanta miflio. Cresce, mas n-M dá nada. 'Eu zanguei. 9{_,ii:O cresce nada . 
.9l terra n&J vafe naáa, só arei&J. 

José - .9lqui moraáa tfefe é antiga. 'J{gs viemos aquí por causa de 
outros ínáios que vinlia su6ináo. Canoeiro, 'Tapayuná vieram atrás áe 
nós, por isso nós pufemo aqui . .91.í os nossos avo nossos país entregaro 
toáa a vida tfefes e nós em6ora para aca6á áe nos criá. 'J{gs aéscobrimo 
paáre em 'lltiariti, ent&J nós em6ora tudo fá. 'Esse primo meu 'Tapurá, 
fica só efes e 'Benito. 

Ceíso - Pedrinlio, que mora na 'Barra áo 'Bugres acompanliou !Jv[~ 
Sclimiát nas viagens. 'Efe foi até o Cravari. ![oi efe que cofocou os 
nomes dos fugares. 'Efes fundaram o Posto áo SP J, aquí na varzearia 
['Tofosa} e o Pedrinlio foi junto com efe. Coíocava nomes nos fugares, 
por e1t..empfo, perto áo Cra11riri temo macuco, córrego 9vfacuco. ![oi efe 
que coíocou o nome áo córrego sao 'Domingos . .9lí tinlia mais um 
córrego a que efe. cofocou o nome ríe 'l?JJbafo. 'Entao efe .vinlia vináo, aí 
co[ocou o nome do entroncamento . .9lí quanáo vieram aquí e tomaram 
água nas ca6eceiras áo Pareáao . .9lí efe passou por Sao Jo&J [rio S&J 
Jo&J ]. 9{asce {á no 'Toíosa. 

Pivetta - quem é o fazendeiro que ái.z que é áono áo sao Jo&J 
lioje? 

Ceíso - aí tem vário.' 1 ié Pivetta. Lá em cima é f azenáa Satéfite. 
Lá em bai1t..o tema fa.zenda ![unáao. Pra cima mesmo tem nome. 9vfas 
nao sei o nome e o cerraáo nao está áerru6aáo aináa. Cabeceira áo Sao 
Joao é áa f azenáa 'Damioso. O sao Joao cai no Sacre, no safto áo 
Sacre, perto áo córrego áo Cliiquinlio. 
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CeCso - efe /Pc.lrinfw} me contou uma vez. ·Efe me contou. 'F,{e nao 
atravessou. Se nao /caso ctravessasse} encontrava a aft{eia e~> J2lcácio. 
'E efe faou com medo e por isso nao foi. Pedrinfw tam6ém ficou com 
meáo. 'Efe [Afaít Sclimiát] foi o primeiro e o Pe. Joao 
/'lJomstauder-missionárW jesuíta} f oi o segundo. 

José - os primeiros que cfiegaram {á na aídeia [Ca.do esque1 Jo do rW 
Cravari] era ezyfora.dor de seringa! e foram os primeiros que ~cliegaram 
na aídeia. 'Eles tacaram fogo na 6eira da casa e o vento queimou o 
6arracao. J2lté fwje temo nome de 'Barraciio Queimado . 

.5'1.Íonso: eu a6ri junto com o 'Benedito a estrada do seringaí. <;;ente 
6ranco mandou nás a6rir estrada. Pfltlavam com muni(-ao, botinas, 
6óia. 

Cefso - 'Iapayuna atacou os 1 raníte né, nós índios lraníte fomos 
fuginlÍo p.ra cá, aí cliegaram [á na aúfeia IÍo 'Iup~, pai do 'Tomé. Lá se 
cliama a[deia Po[ul(_a, tem muito nome, por isso estou Jalando aquefes 
dois outros véios que ficou no Paredao e como .9Ltanásio que é 6om na 
caneta, de lioje pra manlia nao faz tudo. 'Entao [á o indio - o véio Jé 
nao contou fioje de manlia pra voce, contou né? -entao {á os véio 
fizeram a aíde.ia. Co6riram a casa. r.Baídearam a paília. 'Entao os 
Canoeiros atacaram os lraní(e. Lá os Canoeiros mataram o pai de. 
!ll.Íípio. 'Entao fugimos para. cá e cfiegamos na aíáeia do Afanoe{ 
Maria, e esconderam na a{deia do Capitao J2lntonio .. 91.fdeia defes 6em 
tUJ meio e os Canoeiros aca{maram e voCtaram de novo e ficaram ~· 

morando aí, né. Onde os índios esGonderam na aldeia do Afanoef Ma-
ria , cliamava alde.ia Pataíenl(_a{atiu.u [casa de barro}. 'lJepois que 
mataram o pai de >Ifípio, este f oi para 'l1 tiariti. 
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Cefso - viu Pivetta, aí voce ezyfica que vai voítar no lia 16 de 
novem6ro de 1993. YaúKfi dos Afyk.y tem a seguinte prvpvsta: e{e 
tam6ém faíou 6astante e quer sa6er .quantas casas ezytem dentro 
dtUJue{e mato. 'Tam6ém tem que contar quantas f azendas tem {á 

dentro. 'Tem cri~iio. 

YlÍOnso - f a{a em tirar todos os f azenáeiros. Yl proposta de 
'Tliomaz, quer emprestar voadeira e su6ir. 'Entrava no rio 'Ta{újaKfinaíi 
f rio 'Treze áe Af aio] - traáuzido é rio áa 'Batata 9{fitiva. 

YlÍípio - daqui áo rio tÍo Sangue e as ca6eceiras do Afem6eca corta 
uma finlia seca até o rio Cravari e vai até o rio áo Sangue. Jfavia 
muitas aídeias nas ca6eceiras do rio 'Treze de maio - um dos formador 
cliama XyKP-me.y e o out ro f ormatÍor do rio 'Treze áe Af aio é 
'Ta{újiif(anaíy. Afas só c~a Pivetta, neste viio entre os dois f orm:atfores 
áo rio 'Treze áe Afaio. Yls ca6eceiras áo rio 'Treze áe Afaio, tem que 
ficar áentro para serem preseroatfa. Yl íinlia seca sai áo 6rat-o esqueráo 
do rio 9vf (,1uóeca até o rio Cravari. 

Cefso - a Ylnita 'l(amaytatj é fiília do Ylcácio. 'Está com o a{emiio 
{austríaco], no !l{_io 'Branco no Ylcre, que eía 11tora. Casou com o 
ostríaco /austríaco]. 

YL{ípio - Ylqui a aíáeia áo Ylcácio era muita gente. Ylí ajuntou o 
povo áe novo. 'Esse véio aquí, esse véio Jé, era morador mesmo átUJui. 
'E{e tamóém estava junto naque{a época que 6rigaram com os 
!Rj/(fiaf(J.sa. Afas tinlia aináa a a{áeia do Parente f'Tapurá], tinlia 
aíáeia aquí {ogo em6ai:co, atravessanáo o rio Cravari, 6eira dorio 13 

áe Afaio -rio áe pei:ce mesmo, do tamanfw á.:.;;te rio Cravari. Lá que 
morava o Canuto e o pai de{e. O pai de 'Tapurá é Omena na {íngua. 
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:J{,ao tem nome em portugues. 'Entao o paí de 'Tapurá morava no Treze 
de Maio e de fá veio e fundou· aquí no rio Cravari. 5'l a{deia é >tk.yu.u, 
atravessando a fazenda Sao Pau/~, Cravari, {ogo atravessando o· cór
rego que sobe. !Foi {á que efe fundou a afleia· áe{e. 'Entiio separou um 
pouco. 'Efes ficavam aquí, turma do Afané Maria aí no meiO, turma tÍe 

'Tup~. 'Turma de Ylcácio era muita gente. Caáa aídeia tinlia nome. 
'Tem muitos nomes de afdeias. 'Tem que comeyar {á na barra do rio do 
Sangue com o río Cravari. Comer-a de fá pra cá. Cliega aí ·no 'Tr~ze de 
!Jvfaío. 

'Tem muitos nomes de aüfeias e em todos es.se 
corregozinlíos aquí pra cima tinlía afdeias até o rio Afem6eca. 'Do 
Mem6eca até oncíe está o 'Ii6agi é um tnangu{o de terra muíto 6oa. 
fR6agi é uma gfe6a utifizaáa para co{oniza+ao de 314.000lía, áo 
tempo em que 'Dante de Ofíveíra era Ministro para assuntos 
fundiários]. 

Cefso · os ve{/ios conliecem 6em. 

José · tinlía muitas aüíeias desde 'l(a[etatsati e Xyame.y. 'J{p viio 
do rio 'Treze de 9v[aio tinlía só casa de Iran~e. Cortando aquí no rio 
!Jvfem6eca, as ca6eceiras ficam todas dentro da reserva Iran~e~ 

Inácio · fá no campo, onde fwje é 'Iibagi, que a gente buscava 
mangaba para fazer 6o(a para o jogo ·de fute6o{ áe cabe~a. Ttrava 
feite, f ormava a bo{a e fevava para casa . .9lí jogava bofa. 'Era campo de 
mangaba. Ylcíma do 'l(pletatsati. 

Af u{fier de Inácio · tem estrada de f azenda agora aíí. Caáa aú(eia 
fazía o jogo. Ylqui é o triflío . nosso [mostrando no mapa] . .91.quí nós 
saía aqui para o 'l(a{etatsati. .91.qui tem uma a{deia nova .. .91.qui é que 
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e{es morreram todos. O nome da a{deia onde foram mortos todos é 
JZL{amatatá, perto do río do Sangue. 'Iodos esses índios mv1 reram. 
JZl.waru{@me.y [norne do río} e JZl.waroK.,atatá [nome da aídeia}. 'Iodos 
os rios davam pei~e. '}.{p mapinlia parece que é piquititinlio, mas nao é. 
'É grande. 'Entao uns faziam visitas para -os outros. Iam para 
quaCquer {ugar. 'E liavia trillios entre todas as aídeias . .9ltravessavam 
río Afem6eca, río do Sangue. 'Iudo estrada do índio. 'Tudo trillio, 
tri{fio. Yls tríílias eram para c~á macaco, c~á anta na 6eira dos córre-
gos. JZl.yafa[á era a{deia da tunna do Parente ['Iapurá], outros 
morreram. 'Rnfta muitas tunnas que morreram. 

Pivetta - '}.{p tempo do Pe. Joiio liavia cinco tunnas segundo o 
croqui que efe fez. 

JZL[ípio - em tvdos os lugares tem pacova, que é usada para 
construir casas. :J{asciá é um coqueiro grande. SyfcyK._u - usada para 
fazer casas. Po{u/(g é uma a{deia onde os Canoeiros atacaram. 
JZl.ntonio 'Tamuíi é o pai do JZl.tanásio. Sézinlio é irm&J áo JZl.tanásio e 
está morando [á nos AfykJ¡, porque está casado com Af yfq¡. J uvcencio 
{conliecido como motorista, por ter guiado caminliao no tempo da 
Missiio JZl.ncliieta} é fiílio de .9lurefiana. Inácio é fiílio de :Manoe{ 
:Maria. Tito está com os Paresi e é irm&J de Inácio. O 'lito está {á 
porque casou com Paresi. Migue{ do Parediio tam6ém nasceu do outro 
fado. j'i{omena 'l(µtetsi é viva e mora nos Afyfq¡. 'Tapurá é ji{fio do 
capitao Joiio. Inocencio está nos Afyfq¡. 'Bartoíomeu :J{p,pokp está 
morando em '}.{pva O{ímpia. 'ütá casado com 6ranca. 'Efe veio, visitou 
o pai de{e e voítou. Pai de{e é 'Tapurá véio. Se6astiao vive e está no 

/ 

Parediio. 'E fiílio do capitao Jllcácio. :Mauricio 'Iuprj é ji{fio de 
Afárjmo. Pauíina fiífia de !Márjmo é esposa de .9lnnando. José Afigue{ 

[véio Jé] mora na a{deia Perdiz pra 6ai~p do Paredao. Jllristides 
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~akuri. é irtrtM de José e mora na afdeia Sacre 11 do mistura dos 
Paresi . .9lnnantÍo é vivo e casado com Paufina. Lino .9lraíi está no 
Jacú . 

.9lfípw - .9l[e.y é um a6aca~ nativo que dá no mato. 'Tem muitos 
animais nesse mato aí. .9l gente foava um tempo passeando e aí 
vo{tava de novo. 'Tapurá morou em tres fugares diferentes. Perto do 
río 'Treze de Af aw, a6aiít.P de[e e depois perto da 6arra . .9l{ome.y é uma 
a{deia dele . .9ltravessava pra cá do río Cravari e morou tam6ém no 
'BarraciW Qyeimado. 'L5te 'BarraciW Queimado fica a6aiítP do salto do 
río Cravari do fado esquerdo. 

'llito - tinlia a a{deia Afatama.y, onde tam6ém morava o .9lcácio. 
Lá é cfefe. 'lima a{deia muito grande. 'l{_iW é muito fonge daqui. 'É só 
atravessar o río Cravari. Passa pelo campo e depois peía capoeira. 51.í 
cfiega. 'J{{Jis morava perto do corregozinlio. 51.rmando morava perto do 
Xykfl,me.y. Inocencio nasceu no Afatama.y. 

Pivetta - onde nasceu Luís? 

'J/ito - ninguém sa6e onde nasceu . .9l{amatatá é um.a a{deia antiga 
cujos lia6itantes tinlia marrido todos até o ano de 19 52, antes da ida 
do Pe. JoiW para a regiiW . 

.9lfípw - tem um mapa do Parente. [este mapa sugere a nt'Va área 
indígena 1 ran~e a ser proposta, a partir de uma parcela tÍo territórío 
original]. !Mapa do Paren te de~a uma finlia seca, de~ando f ora {á em 
6ai~o [conffuencia do río Cravari. como río do Sangue], onde está o 
'li6agi. Outra {inlia seca antes do río do Sangue. Se a gente de~a [de 
incluir na so{icit(lfiÚJ da reserva] o ped(lfo da 6arra do río Cravari. com 
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o rio tÍo Sangue, tÍo mesmo jeito os brancos entrariam na área dos 
lran~e. Se fica a vi{a [sao tres novos viíarejos que estao na regí&J, 
sustentados peía e~tra+iüJ de madeira da regí&J] efes vao incomodar a 
gente. o/amos enfrentar. 

lnocencio · aí segundo a proposta de{e, todo o mato fica Jora. 
o/amos querer. o/amos f azer. 'Tantos anos estamos esperando . .fllgora 
surge a oportunitíade da gente fazer. o/amos f azer. j'afa que quantÍo 
.flltanásio cliegou /no áia da reuniao tinlia ido fevar seu Julio para o 
posto de enfennagem de 'lltiariti e a reuniao dos lran~e estava senáo 
reafizada no Paredao] sem ter participado da reuniao, fez um 
re{atório áo encontro sobre as terras e nao sei o que escreveu, mas 
dei~ou {á na Afr /JlltÍministra+ao ~gionaí da j''l19{,.9ll de 'Tangará da 
Serra] da !['ll9{,.9ll . .9lgora eu acliei muito errado isso. 'E{e faz,er uma 
coisa sem partici_nar. ![ez um re{atório da reuni&J sobre a terra e {ar
guei tudo {á na .flldr. 'Eu fiquei pensando qut e{e nao poderia fazer 
isso, porque nao participou. Sabe {á o que efe escreveu. 'E agora 
ninguém sa6e o que efe cofocou {á . .fllcliei errado isso . 

.fll{ípio - 'Jv(as será que niio fa{ararn, pois o capitao [Cefso] está {á. 
9{,aque[a vez que voce veio nao trou~e nada? 

Pivetta - e{e fo .flltanásio] comet-ou a desenliar o outro mapa, junto 
como Afonso. 'Jv(as aí parou porque o mapa estáva errado. 

lnocencio - o/amos fazer isso, mas todos tem que concordar a 
mesma coisa. 'E,{e nao podía f azer isso, porque nao participou da 

·-reuniao. 
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Pivetta - quanáo este {auáo estíver pronto, vou vo{tar e vamos fer 
para ver se é isso mesmo. 'Enfim todos devern concordar como que for 
encamínlíado. 

Inocencio - como pape{ {á na .9ldr o pessoaf come~a a esparramar a 
/ . noticia. 

!Júípio - isso daí e{e errou um pouco. [Posteriormente a questiio foi 
esc{arecida, pois e{e dizque dei~ou os papéis na .9ldr para nao mo{fiar 
ou perder na viagem.] 

.9l{ípio - 'Esses mapas aí estao aí, para decidir todo munáo. 

1 nocencio - 'J{fJs aquí nínguém está sa6endo, o que tem nesse 
reíatório. 'Efes sempre fizeram assím n.um esquema meio errado, 
dividíndo as coisas. 'Efes f azem {á e o pessoaf nao está sa6endo aquí. 

Pivetta - 'lloces aceitam a proposta de 'Iapurá! 

Inocencia, .9l{ípio e outros - nós nao aceitamos.fa proposta de 
'Iapurá dei~ Jora da reserva {ocais de antigos cemitérios e aídeias] . 

.9l.Íípio - voces pensa 6em gente novo, vou f aíar a verdade. 'lJ~pois 
o Zezinlío [do CI'.MI] vai fa{ar tam6ém . .9lgora eu vou Jalar. 'J{fJis tá 
aquí onde que nós podia f azer nossas estradas. 'Esses trecfios que nós 
está f azendo, pode ser que o '.Mauricio mora aquí e agora estrada nossa 
para atravessar. Se tiver condufao nós tem que atravessar do outro 
{ado. 'Depois nóis tem que ir {á na 6arra. Se tiver estrada, nóis tem que 
ir {á na 6arra, c~ar e nas festas nóis tem que ir . .9lté os setenta anos 
eu estou firme e vou atravessar. 'Todo esse treclio aí vai servir para 
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nós. 'J..@is nao podemos ficar aquí nessa reservinlía. 9{9s tem que ir {á. 
'llm día nós vara tudo. Saindo essa nossa terra, nóis vamos pra {á. 
·Iem gente pra ir pra {á. 'Tem muita gente pra entrar nessa terra. 9{9s 
Cafa {á, faz rof-a, faz nossa festinlia . .9lgora nós vamos firmar. ~m 
que nós morrer, nós vamos ver se nós e acompanfiac{o de todas as 
nossas f amílias e Pivetta também. o/amos agradecer que e!es es tao 
tra6aiando pra nós1 os tres aqui. 

Pivetta - eu só vim porque voces estiveram na minlia casa pedincfo 
para f azer o faudo . .9lgora já está quase pronto. Li os {ivros antigos e 
agora estou Jalando com voces. o/amos entao definir quaí é mesmo o 
territórÚJ de voces. 'Todos tem que querer a mesma coisa. 

%ípio - pra nós a Jala deíes nao vafe naáa . .9l nossa também nao 
vafe, por isso tem que escrever e assinar. 

/ 

Zézinlio - Jala ezyficitando o mocfo de af-M do CIMI. 'E ne-
cessário ocupar1 criar a{deias1 caso contrárÚJ o branca ocupa. 

!Mauricio - se nao tem buraco /fugar ocupado com ror-a, aldeia ... ] 
oflia esses índios aí1 estao Caf-ando mel cafango1 aí efes faía, porque eu 
sei1 porque vocé morre de {uta, mas o{lia os Af yk.y -esses índios nao 
tra6afliam1 só Ca.far mel pescar. 'Esses índios fafou 'Tenuta fadvogaáo 
e dono da fazenda] tem que acabar com efes, efe disse assim. [!Mauricio 
se refere ao evento em que !Mauro 'Tenuta mancfou passar o tratar de 
esteira em cima da a{áeia, devastando tudo e trocando esta aítfeia por 
a{guns sacos de QfÚcar e roupas - e que até lioje nao foram ressarcúíos 
por perdas e danos]. O{fia, eu o{fia, compadre .9lrmando. Oflia aquí 
esses Af yk.y, nós descobrimo esses Af yk.y aqui1 quem sabe se nós vem 
tam6ém aquí morá junto com efes. 'Entao nós ternos tratorzinlio, 
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vamos traóaíliar, vamos ver se nós muda pra cá, nós vamos traódliar 
junto com e{es. 'Daí que esse Mauro 'Tenuta murcliou, mas foou 6ra6o 
mesmo, mesmo esse Cefestino ficou 6ra6o, por causa áa terra também. 
'E assim 6ranco e{es siio coma gente, saóe mas tem que ser, a gente faz 
6urac.os {entradas para construir casa e fazer rof-a] um aqui, outro {á, 
no outro {aáo, aí efes tem, querem aquí, mas passam com aviiio por 
cima e veem aquí tem 6uraco, nós niio podemos entrar. Ylí tem gente 
aí. Se niio tem efes vai áentro. :J{iio tem conversa, e{es vai mesmo, e{es 
tem máquina, vai meter, vai emóora. Ylcontece muito, {á no Sa{uma a 
mesma coisa, assim que fizeram {á. Sa{uma matou quando e{es foi {á. 

Inocencia - tem áuas 6arrac.as {á áo outro {aáo. 

Ylngéíica - 'Tapuru é aí áo outro {ado áo Pareáiio . .9lí que e{es 
matara.m tudinlio. Xinui, pai do Afati~ é o único soórevivente. 'Único 
correu e foi pra {á /'Esconáido] . .9lgora que nós conliecemos este ve{lio 
~ará áo meu fiílio. ~a{ou Xinuí. 'Desee u pra 6arra e f oi pro 'Esconáido. 

Ylrmanáo - o/ovo {Xinuí] estava no 'Tapuru no tempo de rapaz. 
Xinuí é o pai do Mati~. 'É o ú: ·coque está vivo. Ylinda traóaília. 'Diz 
que ficaram docnte. 'Único que so6rou áo massac.re. la entrar pe{a 
porta, porque o liomem estava la dentro e fCecliou ne{e .. '.Njsse 'Tu.puro 
memo. 'Defenáe um pouco . .9li morreram com tiro. Segunáo que e{es 
traóaíliam aquí no Afineiro, efes já mataram aquí na estraáa mesmo. 
Af ataram e cortaram a ore{lia de{es e penduraram no meio da estraáa. 
~az tempo. Seringue"iro que matóu índio. Ylí penduraram no meio da 
estraáa. 

Inácio - 'E{es mataram em 1953, a rapaziatfa morreram e tam6ém 

em 1949. 
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Afaurício - Lá do outro {ado mora um ta{ de !A[/,íson, um··pouco 
pra {á da Afem6eca [fazenda] e e{e falou que e{e su6iu pra pescar [á 

pra .cima onde estava a· 6arraca . do 'Vicente Cañas Costa. 'E{e f oi 
pescar, niio sa6entÍo que {evava os outros pra matar finado 'Vicente 
[missionário assassinado as margens .áo rio Jurnena,. por caU.Sa áa 
áefesa áo território 'E'J{1l'WE9\['E9\[Jll'I: T,j . Qyem matou irm& áo 
C{#mitii.o está {á na·Juína com famí{ia áe{e. 'Esse 'l\[f,íson tem motor, 
karco, {inlíaáa, ·anzol · tutfo. ·1rmao áe Clíimitao que matou. Indio 
Ca~izj, está no meio· tam6ém. 'E{e faíou como compadre :91.rmando, {á 
no parto· ele .disse: eu fui cu{paáo. Perdí tucfo e fui em6ora; 'Está 
tra6a{líando na f azenáa. 'Efe. nao contou naáa pro 'Iliomaz. Jllí que 
quando clíegaram {á esse !A[/,íso.n tam6ém ajudou. Qyando efes 
G.lí.eg(lr~m esperaram {á na barraca dele. 5?1..ntes de que 'Tlicente 
c/iegasse.· 'Entao finado foi 6anlíar. 'Tem gente. {á· esperando efe. fJJaí 
esse. 9{!íson:. - nós veio pra pescar, será · que o senlíor dei~a. 'E{e 
['l/icentt} áisse - óia nii.o posso dei~r voces pescar porque os índios 
tam6érn pesca por aqui.· Jllí pegaram o finaáo e disseram: ai nós mata 
efe. I rmao nao c·arrega revó{ver. 'Efe nao carrega. 'E{e tava sem nada ... 
'Entao ·e{es pegaram e· mataram efe. !A&íson contou. lnniio era ·muito 
amigo .. Sempre participava das festas. !Jljudava.aque{e irmñ.o. " 

· · Jllngé{ita - agora esse cíaqui·é nosso terra, vamos ver se fJJeus ajutfa 
qµe es.ses fazendeiros saiam¡ . mas tem fazenda 6ra6a, . 6ra6a mesmo. 
S?rá que se carro nao que6rasse, voce nao ia sd{r [Pivetta] pra .. [á; Pra 
6µ.i~ do 'Ii6agi que p.~sa 6aísa. 'Tiara até {á no rio t(o Sangue.. · . · 

%aurício - Jllqui no Afem6eca tam6ém tem ponte, pra cima do 
Afem6eca e depois vai para fJJiamantino. Lá mora f azendeiro chamado 
.9l.nnanáo. 
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Jl.ngéíica · [á que o veílio Lino quería Jazer rofa. 

!Mauricio · Lá mesmo. 'Bses que tá Jora, efes viio entrá tam6ém, 
por causa da 6orraclia. 'Tem muito lran~e Jora. 'Tem Tito, esse ~ 

'Barto{omeu. 'Tem muito lran~e Jora cías aúíeias. j'azendeiro estiio 
grifando tucío. 

Jl.ngéíica · né Pivetta é impossive esse 6ranco nao saí, porque 
íncíio morava aí, né. 'Eu aclio interessante Pivetta, o íncíio nasci aquí e 
niio invaái aque{e cicíacíe onde o 6ranco está, né. 9{unca foi isso. 'J{ao é 
mesmo. Os ve{/ios morreram. Os fiílios ficaram. Os 6rancos agora 
entrá. Será que nao é possívef efes nao vao saí tfaí? 

Jnácio · aqueíes que já mataram nossa gente. 'Entiio esse 6ranco 
entra pra ficá. 'Eu aclio se tivesse carro nós ia pra Jazencía cío 
portugues, passando na ponte afta e perigosa. 'J{ao é pon te, niio é pau 
que atravessa. Lá no Saívador tem ponte. ~ estrada passa onde nasci. 
Jl.í tem estrada. Mauricio mesmo J oi [á Cafar ta tu. Lá no safto que eu 
passo. 'Tem saíto pequeno e saíto grande. 'Tem cíois saltos no rio 
Cravari. Os saítos estiio juntos. O saíto grande se cliama 9{ftaíu e o 
salto pequeno 'Yu[u{u. j'ica junto do outro salto, mas do fado direito. 
'Tem urna iília no meio. Por 6a~o do safto sai {á do outro íaáo. 9'{9s 
fizemos um vafo para a Jazenda 9vfem6eca Jazer a usina. !Moflia todo 
quando atravessa em 6a~o cío saíto. 'Em 6ai1tp do saíto está clieio 
agora. !Mauricio coíocoú um arame pra efe passá . .91.qui pra 6a~o outro 
arame. Jl.í a gente passa. 'Eu Jiz pingueía, com pauzinlio, pauzinlio e ~ 

bastante arame. 'É isso aí. 
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5fngé[ica · aclio que comp{etou quase tudo. 'Yudo o que nós 
conliecia, todos esses corregozinlios . .9lmyame.y · está mais aquí em 
. 

cima. 

Pivetta ·qua{ é o nome áv rio que está entre o Afem6eca e o 'Trez ·~ 

áe Afaio? 

Se6astiM · ezyfica a invasao áos 6rancos. ~'llma amiga .cío 'll{isses 
(juimaraes tinlía terra no 'Enawenenawe e por isso demorou tanto a 
aprov(lfao áo áecreto assegurando o território". Interessante 6uscar 
afiados entre os · ínáios, mas liá ínáios aliados; ·dos 6rancos e que sao 
contra os índios . 

.9llípio ~ no ano que vem nós va:mos f azer casa {á. 

Inácio · .9l{amatatá-a[deia pró~ma ao rio do Sangue. 'J{ji. 6arra do 
rio áo Sangue com o rio Cravari, o nome da aídeia era Sykyuíempa, 
perto de um corregozinlio do rio Cravari. Outra aíáeia é Po{u{@. 
5tpanlia taquara perto áo rio áo Sangue. P{anta feijao e mandioca . .9lí 
tinlia niuitos moradores. 'Eu conlief,O, pois no tempo de crian~a eu 
anáei 6astan.te. . . · ~ ,. 

5fngé{ica · eu tam6ém anáá, eu tam6ém andá. 'Toáos os que 
moraram {á morreram. 

Mauricio · qu:em morava [á meu cliará que morava, finado capitao 
5fntónio, ma.s morreu . 

.9lngéfica · a gente visitava um ao outro. 'Enlia outro 'Tup~ [nome 
I raní\._e áo Afaurício] que morava [á. Af anoe{ Maria era cfiefe de {á. 
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1 nácio - nós vi.sitava e ficava tfois anos {á e áaí vo{tava. 'llinlia 
aqui no finado .9lcácio e ficava com efe aqui tam6ém . 

.9lngéfica - era aldeia granáe, aí os 6rancos cfugaram fá, aí efes 
viram que efes fizeram 6aru{lio com o revófver, tac, tac, tac, e os 
Iran~e pensaram que era on~a que estava 6atenáo comos áente, isso 
que nóis tava pensando. Parecia pica-pau. Ínáio foi pra {á fíecliá e 
olí! ... tiro que saiu. 'Esse ve{/io pai áe 9vfatizj nos 9vf yky era 10 casas. 

Inácio -esse córrego, essa óarra ... pera aí, rio áo Sangue . 
.9lmyftame.y - esses treclio tuáo tÍo ínáio, tuáinlio . .9lgora esse áaqui. 

Luís 'Tamu~ - aqueíe que é meu pai morava no .9lmyame.y . 

.9lureíiana - esse áaqui é rio áo Sangue e esse é Cravari, né 
[mostranáo no mapa] .9lgora é nome em portugues. 'TajunaKfi,naíy é o 
rio 'Treze áe 9vfaio. 'É um rio granáe iguaf ao rio Cravari. 'É o maior. 'É 
o río 'Ireze áe !Maio . 

.Afípio - Xykyame.y é um brOfo áo 'Tajunakg,nafy ou seja do río 
'Ireze áe !Maio. 

Pivetta - quaf o nome áo río !Mem6eca na {íngua Iran~e? 

.9lngé{ica - o nome é 9(píenkyame. y=rio :Memóeca . 

.9l{ípio - mas tuáo efes morava, tuáo esses ínáio morava afi. 'J{Ps 
confucemos o rio 'Treze áe !Maio. :Mas aquí em cima quem poáe saber 
Inácio, José, .9lfonso, porque nós morava aquí no 'TafujaK._anafy. 
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.9lngé{ica - meu marido foi para a ro~a, mas efe vo{ta. 
't \ ! •• 

Pivetta · tem que · iguafar os nomes tri6ais dos ríos com os nomes 
dos ríos no mapa do 1(.9L'D.9l!M, que é esse aquí. Os nomes na {íngua 
sao importantes, mas em portugues também é, porque senao os 6rancos 
nao itÍentificam . 

.9l[ípio - tem 6astante gente branco aí dentro né . 

.9lngéfica - Pe. Joao foi até {á em bai~p, onde os Canoeiros 
tnataram os Iran~. 'Efe anáou tuáinlio. Mauricio, lnocencio, .9lnita, 
'llito todos nasceram na {agoa Manii.f(amala, tudo esses daí nasceu {á. 
1\laquefe tempo tinlía seringueiras, mas ninguém tinfia estrada de 
seringa e ninguém cortava seringa, porque nao sabia . 

.91.{ípio - se cortar finfza seca aqui no meio áá pro6fema de novo. 
g{ii.o pode cortar os córregos no meio. 'Tem que ir direto na barra t!o rio 
do Sangue com o ri,o Cravari. 'Tem que de~ar todas as ca6ecerias 
dentro da reserva . .9lí é mais vantagem. , 

.91.ngéfica · aí tem bastante fazenda, fazenda de Sa{vatfor. 

-.91.fípio - eu sempre fafo, se voces nii.o q..terem, fafam fogo, porque aí 
nós vamos cortar. .9lgora nós precisamos pensar todos juntos, nao 

• atfianta só eu. O resto fica conversando jiatfo, aí nao adianta. 

Pivetta - eu nao posso entrar e nii.o posso decitíir. Só estou 
f ~endo porque voces vieram na minlía casa e pediram. 
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.91.{ípio - é muitos que f oram na sua casa peáir para f azer . 

.9lngé{ica 'l(amunu - toáo munáo {embra, mas naque{e tempo nós 
era novo . .91.gora estou ve{fta e meu mariáo tam6ém está ve{fw . 

.9l{ípio - toáos tem q11e querer. 5:1.5 crianr-as crescem e tem térta pra 
efes. 

Pivetta - os novos tem que ser firmes, mais firmes áo que ós 
ve{f:1s. 

Afauríc.io - os novos continua . 

.91.ngé{ica - a crian'{:-as crescenáo1 nao precisa sair para as JO.Zendas 
pra trabaiá. 

Lui.z - nós ficamos aquí mesmo, sem ir tra6aíftar para ·as fa
zenáas . 

.91.rmanáo Orak.._ufi - também nasceu no riO Afem6eca . 

.91.{ípio - eu nasci 'J.fglukfi,na barra áo rio 'Treze áe Afaio . 

.91.ngéfica - aí era maíocona granáe com muita gente . .91.rmando 
nasceu no 'Ta{una e o rio cftama 'Taíujakfi,naíy . 

.91.{ípio - pai áo Parente f'Tapurá] morava na a{áeia .91.{opyatá . 

.91.ngéfica - eu sei onáe que é? Pra {á áo Pareáao. Xfi{e·tatsatg é até 
pra {á. 
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.9llípio -pra {á pra óai~p, entranáo no río áo Sangue. 

Pivetta - quem morava [á? 

.91.ngé[ica -J amífia grande morava fá_. 
' 

Pive tta - seu pai como se cfiamava? 

.9Lngé[ica - 'l\@o sei, e[e morava perto do 'To[osa. 'Está Jora des te 
mapa . 

.9L[ípio - ninguém saóe áaqui pra cima . .9Lqui em óai~p a gente 
confiece mais. 'l(a[etatsaty é o fugar onde o índio Iraní(e apanliava 
taquara. 'Bem aqui, pertinlio da óarra do X..aíetatsaty, onáe a gente 
apanfiava taquara para Jazer JCecfia. 'Está certinlio ali [mostranáo no 
mapa]. O que eu [emóro estou Jaíando. 'TalujaKg.naly, tem um aJfuente 
que é o XyK!Jame.y áe que nós tá Jalando. 'Esse que efe Jala /'Memóeca] 
se cfiama 1(p(eK!Jame.y e que tamóém vem do río áo Sangue e é o 
úítimo que tennina. !J{g. proposta as caóeceiras áo río Memóeca serao, 
ficarao Jora, por causa da finfia seca . 

.9Lngé{ica - queria que voces andassem nesse pedafo aí pra ver. 

Afípio - o castanfia{ deve estar aí pró~mo áo 'l(p{enf(]¡ame.y /rio 
# 9vfemóeca]. 'Eu mesmo nao sei onde fica o castanfiaf. ?(aque{e tempo 

liavia castanliaí Óem aqui no meio . 

.9Lngé[ica - esse f azendeiro que gri(ou a terra e sua estrada cliegou 
ao castanfiaf. 'É dono da f azenda Centro Oeste. :Jlá outra 
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agropecuária cliamaáa ·![accentfa ~ onde também tem um castanliaL 
Lá que eu fem6ro que um fwmem nosso patricio foi para CQfar 
castanlia né, mas a castanlia caiu na cabefa tfe{e e mo-rreu. .91.í efes 
fevaram efe. 'Jlao fem6ro o nome defe. 

Mauricio - .9L fagoa Afanaf(fimafa faa nas cabeceiras do rio 'Ireze 
de Afaio . 

.9lfípio - Mauricio, quaf é o rio que voce nasceu? 

Mauricio - eu nasci no mesmo rio. 'V'oce nasceu na cabeceira, onde 
está a fagoa e eu nasci mais pra bai~o, desse có-rrego mesmo . 

.9Lngéfica - a fagoa fica praciminlia do safto. 'Dá sete quiíometros. 
Pode i espiá fá onde o Afauricio nasceu. '}.[p fugar onde Afaurlcio 
nasceu é lioje fazenda do Or{ando. 'E,sses có-rregos sao gaffíos do rio 

rr'reze de !Maio. 'É, gaflio do rio do Sangue. !Meu pai morava junto com 
a turma tÍo .91.rmando . 

.91.{ípio - .9Lnnando nasceu na beira io rio Af embeca. 'Jlasceu 
encostado nessa ba-rra . 

.91.ngéfica - o pessoaf da afdeia .91.waruKfi mo-rreram todos de 
tÍoenfa, sarampo. 

Luiz - Sarawa/(gty f coqueiro de espinlio tucum} é o fugar onde 
nasceu Luiz rr'amu~. 'Lssa é a regiao onde a ,;,anoeirada atacaram. 
Cliama-se Sarawa{(fity. O có-rrego cliama-se Sarawakfit.mey. 'É da 
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tunna do Capitao .9lnt0nio e Manoe{ Maria. O nome do pai é 
!J(amO,ízj, irmOo do capitao .9lntonio. 

Pivetta - voce {em6ra· do Pe. Joao passando_ por {á? 

. Luiz ·· sim íemfrro . 

.9lngéfica . · naquefa vez que f oram apanliar aígodao e atacados 
pefos · canoeiros, f oram o. pai do Luiz e o pai do compadre José. 
Canoeirada mataram 6astante e comeram efes . 

.9lfípio - só ·fiavia castan/ia{ aquí no meio. 

Mauricio - todas as 6eiras de córregos tem Cafa e seringa{. 

.9lngé{ica - todo o córrego tem seringa{. Onde canoeirada mataram 
tem seringaí. .9lgente visitava outros fugares. 

J4lípio - aquí vinlía no salto . .9lqui está a aídeia Matama.y e vinlia 
pra cá e daqui dessa a{deia, vai torando, para jogar 6o{a, f azer festa e 
f azer visita. O jogo de 6o{a e jogo de 6o{a de ca6ef:a=anliary. 

Ceíso - nome das aídeias: Matama.y [aúíeia do brejo] eu conlieci . 
.9lí vem Manafyu.u, aí vem Patomune.y, Patonometatá, Pataíkyu.u, 
'llyratatá, 'YKJ¡ateáery, ~aky.y /onde a cobra moráeu a pessoa], 
Sarawa/(g,ty, Syfyuíempa [a pessoa caiu da árvore}, Po{ut¿a 
'Yrewaíytnaíe.y, .9Úome.y faúíeia do urubu], 'Yreaíta~wu fo so{ 
morreu, o so{ escureceu um dia todo J fica mais pra cá do 'Treze de 
Maio, perto do Myame.y,{saía da afáeia e ia contando contando, 
'Waíytaniile.y [índio lran~e mataram dois tamanduá mirin e esqueram 
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no mato]. 'Entao ficou a aüíeia. 'Waryít}J é outra altíeia. f4.í vem 
anáanáo e passa a aláeia Ylpura [Lo6o] no rio· flÚome.y, funáo e 
granáe tam6ém . .9lí vem .fllfome.y onáe vovo faCeceu e eu tinlia cinco 
anos áe iáade. YI.{áeia .9lfq¡u. ú, onáe esse 'Tapurá morava. I tem mu.ita 
coisa rapaz . .9lk.yu.ú /6arrotear a casa] como nós faz. 9{pssa {íngua • 
lraní(e faía A pau, é geral mas cada pau tem nomej mesmo as frutas, 
caáa fruta tem nome na ííngua nossa. ?(pCenfq¡ame.y [áerru6aram o 
pau tinlia 6astante anáorinlia]. Yl aláeia clíama-se .?(p{enfjapiatá. 
?(p{enl(yame.y e o nome áo rio Af em6eca. .9lyalafápyatá Iaíáeia áo 
surucucu]. 5lgora mesmo fafei · áa muflier que atravessou · 
XFletatsaty=rio¡ aláeia='l(fetatsatypiatá . .9l mesma colsa fúa 'Ta
purume.y e 'Ta;-•urupyatá. Córrego :J{gluf(ame.y e aíáeia=9{alukfl,pyatá. 
Po[uf¿a.me.y=córrego e 'l'o{uKfr,pyatá=aláeia. 9{pme áo córrego, nome 
áa a{áeia. Afankyu.Ú=alCíeia áo . Pareáao, aquí. QJtalquer aláeia se 
cliama Afafq¡u.ú. 
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ANEXOII 
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1993 

CIMI - Conselho Indigenista Missionário 
Regional de Mato Grosso 
Caixa Postal 14 7 
78005-970 Cuiabá-MT 

Prezado Sebastiao, 

Estou-lhe remetendo, conforme havíamos combinado, o 
trabalho sobre os Iranxe na expectativa de que ele tenha algu
ma serventia no movimento que está sendo feito no sentido de 
que os mesmos Iranxe recuperem suas terras tradicionais que 
ficaram fora clos limites da reserva que lhes foi concedida. 

Seguem também alguns "Comentários", reflexoes mais in
formais sobr0 alguns poucos textos que conseguí rever agora 
para escrever contato com os índios Iranxe. As obras mencio
nadas na bibliografía desse artigo já haviam sido consultadas 
alguns anos atrás para a realizac;ao de um trabalho de cunho 
academico. As infor1nac;oes que entao me interessaram foram 
coligidas em forma de anotac;oes, sendo poucos os trechos 
transcritos do original (geralmente para serem utilizados i10 

corpo do texto que seria produzido ). As publicac;oes originais 
haviam sido compulsadas no Museu do indio e, de certa ma
neira, estariam sempre a disposic;ao para quando urna nova 
consulta se tornasse necessária. Infelizmente justamente agora 
que pretendía rever esses trabalhos com o interesse voltado es
sencialmente para a questao do território Iranxe, o acesso a 
eles (bem como a qualquer outra publicac;ao da biblioteca do 
Museu) está impossibilitado pela reforma que se está reali
zando no prédio da biblioteca e pelo fato de que os livros tive
ram que ser retirados das estantes e empilhados em salas co11-
tíguas. Devido a esse contratempo, só foi possível recorrer no
vamente a duas publicac;oes que foram separadas antes que o 
acesso aos livros se tornasse realmente impossibilitado: os arti
gos de Max Schmidt "Resultado de minha expedic;ao bienal a 
Mato-Grosso" e do Pe. Adalberto Holanda Pereira ''V ocabulário 
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da lingua dos indios Irántxe". Ti ve en tao oportunidade de reler 
esse material no sentido de privilegiar a questao do território 
indígena e comentar de maneira mais extensiva o que parece 
relevante tendo em vista o pleito dos Iranxe. 

Considerando JS trabalhos que já havia antes consultado, 
os dados mais precisos quanto a localiza<;ao do território Iranxe ~ 
sao oferecidos pelo Pe. Dornstauder (através do artigo do Pe. 
Adalberto H. Pereira) e por Rondon. Para um trabalho antropo-
lógico de natureza academica, como era o caso no período em ~ 
que inicialmente eu trabalhei com esses textos, a informac;ao 
indireta passada pelo Pe. Adalberto sobre o território Iranxe é, 
em princípio, perfvitamente aceitável. Nao havia, portanto, ne
cessidade de confronta<;ao com o trabalho original do Pe. 
Dornstauder ("Manuscritos - 17 anos comos Irántxe" - citado na 
bibliografía que acompanha o artigo do Pe. Adalberto) para se 
verificar a exatidao da informa<;ao transmitida, como acho que 
seria o caso se se quisesse conferir-lhe alguma validade jurídi-
ca. Assim, nao tive acesso aos "Manuscritos" do Pé. Dornstauder 
ainda que seguramente ele <leva conter muita informa<;ao inte
ressante para quem quer que desenvolva qualquer tipo de tra-
balho sobre os Iranxe. 

Também nao pude rever agora o trabalho de Rondon para 
com a aten<;ao voltada para a reivindicac;ao dos Iranxe, verifi
car se havia mais alguma informac;ao relevante sobre o assun
to, urna vez que minhas anota<;oes (feitas já há um bom tempo) 
visavam a subsidiar um trabalho onde-a questao da territoria
lidade indígena era secundária. De qualquer maneira essa obra 
pode ser encontrada com relativa facilidade já que foi publi
cada duas vezes. 

Para finalizar, nao sei até que ponto o tipo de trabalho que 
realizei pode contribuir para a reivindicac;ao dos Iranxe no sen
tido da retomada do seu território tradicional. Acredito, no en-
tanto, que baja ainda dados mais concretos sobre a localizac;ao '1! 
daquele território em documentos produzidos pela própria 
FUNAI particularmente em relatório de indigenistas e chef es 
de postos da regiao. Refiro-me especialmente ao posto Tolosa, 
estabelecido em 1945 com o objetivo de entrar em contato com 
os Iranxe e evitar a emergencia de relac;oes conflituosas entre 
eles e os seringueiros que entao exploravam a regiao. 
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Haveria, portanto, que se pesquisar nos arquivos da FUN.AI 
em Brasília ou mesmo em Cuiabá para se tentar encontrar al
guma referencia sobre a localizac;ao dos Iranxe no período que 
antecedeu o seu estabelecimento em Utiariti no final da década 
de 40 .. 0 próprio Museu do Í11dio possui um arquivo de docu
mentos de várias regioes administradas pela Funai, e urna pes
quisa na Sec;ao Documentac;ao daqui seria também um cami
nho natural na seqüencia da investigac;ao. A vantagem desse 
tipo de material sobre o histórico ou o antropológico é que ele 
já constituí "em si mesmo" um documento "oficial" e possui, 
obviamente, urna maior eficácia em termos jurídicos. Se o pro
cesso de tentativa de retomada do território tradicional Iranxe 
estiver realmente avanc;ado eu me disporia a iniciar urna in
vestigac;ao naquela direc;ao na esperanc;a de que se encontre al
gum dado oficial sobre aquele território. 

Fazendo votos de que a questao da terra Iranxe tenha prio
ridade elevada entre os objetivos do CIMl/MT e que o processo 
de revisao territorial seja acompanhado com a atenc;ao e o de
nodo que a causa requer, subscrevo-me. 

Com o abrac;o do José Sávio(ass.) 

PS. Os trabalhos que estou enviando foram feítos com a to-,, 
tal aprovac;ao do diretor do Museu do Indio, que acolheu de 
bom grado a solicitac;ao de apoio ao pleito dos Iranxe. Gostaria 
de pedir, entao, ao CIMI que escrevesse a dire<;ao do Museu 
acusando o recebimento do material( ... ) Quando puder escreva
me também dando notícias sobre como vao indo as coisas em 
torno daquele pleito, em relac;ao ao qual já levantei algumas 
questoes na carta que remeti no início de janeiro e que espero 
tenha recebido. 

Prof. Carlos Moreira Neto 
Museu do Índio - Diretoria , 

Rua das Palmeiras, 55 - Botafogo 
22270-070 - Rio de Janeiro - RJ 
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ANEXOIII 

Contato com os índios Iranxe: origens e desenvolvimento. 

J.S.Leopoldi 

As primeiras referencias aos índios Iranxe foram registra
das por Rondon em suas Conferencias realizadas em 1910 no 
Rio de J aneiro e em S. Paulo. Eram informac;oes que o serta
nista havia recebido dos índios Paresi que trabalhavam junto a 
Comissao chefiada por Rondon - empenhada na instalacao de 
linhas telegráficas pelo sertao de Mato Grosso no início do pre
sente século. As relac;oes amistosas entre os Paresi e os Iranxe, 
bem como a natureza das informac6es obtidas, fizeram com 
que Rondon acreditasse fossem eles um subgrupo daqueles. 
"Atualmente -afirmou Rondon, - eles (os Paresi) se dividem em 
quatro grupos, soba denominac;ao de: Uaimaré, Caxiniti, Cozó
rini e lranche.( ... ) Pelas informac;oes dos Cozárini e Uaimaré, 
sei que (os Iranche) falam o ariti (isto é, a língua Paresi, etno
lingüísticamente classificada como aruak) levemente modifi
cado, constroem casas e usam redes como os demais Pare
cis". 68 Segundo ainda Rondon, o território Iranxe era cortado 
pelos rios Cravari, Papagaio e Buriti, estando localizado entre 
os paralelos 152 e 15º50' Sul e os meridianos 14246' e 15215' a 
oeste do Rio de J aneiro. 69 

Ern que pese a imprecisao das referencias iniciais de Ron
don sobre os Iranxe, pelo menos do ponto de vista lingüístico -
atualrnente esses índios sao considerados como sendo de lín
gua "independente" ou "isolada", isto é, sem filiac;ao a nenhum 
outro grupo lingüístico -, há que se ressaltar esse primeiro re
gistro formal da existencia da tribo, além de algumas ocorren
cias relativas aos contatos iniciais com os regionais. Sab~-se, 

GB C.M. d a Silva Ronclon. Conferencia realizada em 19 10 no Rio de Janeiro e em S. Paulo, pp. 81· 
!H . 
f<) ,, ldem, Anexo, n. 5, p. 13 
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assim, que tais contatos, por volta do início deste século, foram, 
em geral, de natureza conflituosa envolvendo seringueiros que 
exploravam a regiao do rio Cravari, culminando coro a dizima
c;ao de toda urna maloca indígena, numa ac;ao marcada por re-
quintes de perversidade 70. Vale ressaltar que desde entao já se 
enfatiza va a "índole pacífica e até mesmo tímida dos Iran
che". 71 

Ainda na primeira década do século esses indígenas, por 
iniciativa própria, estabeleceram contato pacífico com o pesso
al encarregado da estac;ao telegráfica de Utiariti. Infelizmente 
nao há memória precisa de como ocorreram os contatos inciais 
e de como se desenvolveram as relac;oes entre índios e encar
regados na série de visitas que subseqüentemente presume-se 
tenha-se realizado. Como nao há registro de ac;oes e violencia 
em Utiariti naquele período é de supor-se que os contatos te
nham continuado a se desenvolver de maneira pacífica, com 
visitas esporádicu~ de grupos d e índios, provavelmente envol
vendo traca de u.rindes e tentativas de comunicac;ao, como 
sempre ocorre quando índios e "civilizados" tem oportunidade 
de um encontro inicial amistoso. 

Informac;oes de caráter mais propriamente etnológico so
bre os Iranxe foram anotadas por Max Schmidt em 1928, após 
urna explorac;ao levada a efeito na regiao norte-mato-grossense 
na tentativa de localizac;ao de urna aldeia da tribo. O pesquisa
dor nao teve sucesso no empreendimento, mas depois de ter-se 
recolhido a Utiariti teve a surpresa de ser visitado por alguns 
Iranxe que f oram levados a sua presenc;a por um índio Paresi. 
Este, sabedor do interesse de Schmidt em conhecer os Iranxe, 
havia encontrado casualmente alguns desses índios e se propu-

... sera, com exito, a acompanhá-los até Utiariti. O breve contato, 
entretanto, dada a dificuldade d e comunicac;ao por falta de in
térprete versado na língua Iranxe, nao pode render mais que 
algumas inf ormac;oes relacionadas a en feites corporais. Max 
Schmidt observou que "enquanto os dois índios mais velhos 
tinham cabelos bastante compridos, o capitao tinha-os curtos. 
Urna cadeiazinha feita de pequenas sementes amarelas era en
rolada algumas vezes nos quadris dos homens, como cinta ( ... ) 

70 lde m , Co nferencias, pp. 88·89. 
71 Ibidem, p . 8 7 
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Tinham nos nódulos perfurados das orelhas pequenos anéis 
feítos das mesmas sementes. Um pequeno tecido de feic;ao in
dígena pendía da cintura em lugar da tanga.( ... )Infelizmente 
frustraram-se todas as tentativas de informar-me da língua dos 
Iranche, porque esses índios absolutamente nao quiseram co
municar-me qualquer palavra do seu idioma."72 O episódio' 
revela que ainda naquele período o contato entre os Iranxe e o 
pessoal de Utiariti era esporádico, razao por que Schmidt saiu a 
procura deles sem ter urna informac;ao segura sobre a localiza
cao de suas aldeias. 

Aparentemente o contato com Utiariti prosseguiu até 1932, · 
ano em que, segundo o padre Joao Dornstauder, os lranxe v'isi
taram pela última vez aquela estac;ao telegráfica. Por essa época 
já havia sido estabelecida a Prelazia de Diamantino e criada a 
respectiva Missao "principalmente para que seja pregado quan
to antes o Evangelho de Cristo as várias tribos de silvícolas, 
ainda ignaras da fé e de toda a civilizac;ao. 73 A regiao norte de 
Mato Grosso padecía entao dos efeitos recessivos que se seguiu 
ao "boom" da borracha amazónica. Segundo as Notícias da 
Vice-Província do Brasil Central, "[o] apostolado comec;ou com 
os jesuítas apenas, pela única cidadezinha, a sede Diamantino, 
reduzida entao a 401 moradores, conforme o "status animo
rum" do princípio de 1931."74 "Cuidando apenas da sobrevi
vencia", ressalta o padre MoÚra e Silva, referindo-se as críticas 
condü;oes de existencia do núcleo urbano, "a populac;ao dava a 
impressao de parada, apática, conformada, frente a alienante e 
inamovível distancia dos centros co11sumidores. 11 75 

A prelazia de Diamantino, sob cuja jurisdic;ao se encontra a 
maior parte da regiao setentrional do Estado de Mato Grosso, 
compreendia na realidade duas áreas bem distintas. Urna me
nor, ao sul, abrangendo a regiao que viu sua atividade econó
mica redefinir-se em termos de criac;ao do gado, do estabele
cimento de pequenas lavouras, da coleta de babac;u e da poaia -
quando o ouro, o diamante e a borracha deixaram de constituir 

72 Max Schmidt, Resultados de minha expedi<;ao bienal a Mato Grosso de sctembro de 1926 a 
agosto de 1938, pp. 259-260; idem. Los Iranc:hes, pp. 3 7-38. 
73 José Moura e Silva, "Funda~·iio da Missao Dimantino, p. 24. 
74 Apud J. de Maura e Silva, op. cit., p. 24. 

75 J. de Moura e Silva, ibídem 
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os grandes catalizadores de mao-de-obra disponível. Além da 
populac;ao fixa (principalmente pequenos agricultores, cria
dores, comerciantes e proprietários de terra), estimada em 
1975 em mais de tres mil habitantes, 76 esta área sempre 
contou com urna populac;ao "flutuante" constituída antes pelos 
seringueiros, mais recentemente pelos poaieiros e ainda pelos 
faiscadores que perambularam de um garimpo a outro na es
peranc;a da localizac;ao de jazidas como as que no passado tor
naram famosa a regiao. 

A parte da Prelazia, a chamada "zona da seringa", é a área 
indígena por excelencia, vale dizer, onde a Missao desempenha 
em toda a extensao o seu papel evangelizador. No dizer de u111 
anónimo, "[n]ela, ao poente, ao norte, ao nascente, vagueiam 
muitas tribos de silvícolas em número desconhecido. Os de 
que se tem alguma notícia sao as dos Parecís, Cabixis, Nambi
cuaras, Iranches, Apiacás, Tapanhumas, Cajabis, Bacairis, Ia
naucuás, Meinacus, Trumaís, etc ... Exceto uns poucos Parecís e 
alguns Bacairís, que foram batizados, os outros todos "in tene
brts et in u1nbra mortis sedent"; cada tribo f ala o seu próprio 
idioma. Muitos desses índios, em tempos passados, já haviam 
estreitado relac;oes com os civilizados ( ... ) A maior parte, po
rém, se achou em contato com os seringueiros; no tempo da 
explorac;ao da borracha, e é forc;a confessar que esse trato nao 
foi para criar vínculos de amizade e recíproca estima. Os bár
baros e rudes costumes dos selvagens de um lado, do outro, os 
abusos e prepotencias dos civilizados para com os silvícolas, 
foram fontes de muitas dissenc;oes gerando entre as duas rac;as 
um estado de desconfianc;a que ainda perdura e é um dos 
principais obstáculos a civilizacao e conversao dos pagaos."77 

A missao de Diamantino é de especial interesse para a 
compreensao das relac;oes entre os Iranxe e a sociedade nacio
nal nao só porque esteve presente em todas as fases do contato, 
mas também porque acabou formalmente mon~olizando as 
relac;oes dos índios com o "mundo dos brancos", conslituin
do-se atualmente na agencia mediadora por excelencia entre 

76 Ibídem 
77 Anónimo, Missiio Diamantino, 1930-1940, apud J. de Moura e Silva, op. cit., pp. 31-32. 
78A Missiio de Diamantino desempe nha atualmen te a func;ño de represeta nte da FUNAI junto aos 
Ira nxe. 
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eles. De outro lado, grac;as ao prestígio usufruído pelos missio
nários junto aos líderes indígenas, é de inferir-se- que ós pri
meiros desempenham papel importante mesmo ·no .encami-
nhamento de questoes internas do próprio grupo. . · · 

Estabelecitla a Missao de Diamantino, desde meadós aós 
anos 30, os religiosos fizeram urna sétie de tentativas ·no'· ·sen.~ 

tido de localizar os Iranxe e estabelecer contato com eles. Po:.. 
rém somente em 1948 um missionário jesuíta · logrou efetiva~ 

mente alcanc;ar urna aldeia, na regiao do Cravari, do 'que tesuI
tou o "descimento" de quinze índios pai:a Utiariti: 79 ·Por· essa 
época, no entanto, o avanc;o de outros agentes de contato.sobré 
o território Iranxe esta va já em franco progresso. 80 A regHio 
habitada pelos índios constituía-se mais ·e mais em objeto ·. de 
exploracao de seringueiros estimulado·s pela recupe1•ac;ao ·do 
mercado internacional durante a segu~da guerra mundial. 
Tornou-se urgente substituir o fornecimento ás naqoes ociden
tais da borracha produzida no .orientey já que esta destinava-se 
a abastecer os países do "eixo". A "campanha da borracha" e o 
Banco da Borracha ( depois incorporado . ao · Banco .... ·da 
Amazonia) constituíram medidas para estimular · economica
mente o engajamento nas ativitlades de exploracao do látex e 
incrementar vigorosamente a produc;ao nacional. 81 A conjun
tura internacional, articulada em fu·nc;ao da guerra ·na .Europa e 
no Oriente trouxe, pois, conseqüencias diretas e imediatas para: 
a Amazonia brasileira de modo geral e para os Iranxe em parti
cular. 

A explorac;ao intensiva do norte-mato-grossense em func;ao 
da brusca demanda da borracha pelas nac;oes do ocidente fez 
com que se tentassem colocar em prática medidas destinadas a 
minim.izar a exacer.bac;ao das relac;oes entre .índíos e .seringuei
ros. Como já se viu, essas relac;oes tinhani sido marcadas. por 
conflitos que em algumas ocas-ioes se revestiram de extrema 
gravidade. A Pxpectativa era de qu.e a situac;ao fatalmente ten-

79 J,. de Moura e Silva, Os Iranche~ contríbuí~·ao para o estudo etnoléigico da tt·ibo, p. 145. 
80 Segundo o Pe. Adalberto H. Pereira, "[o] P. Alonso Sílveil'a de Mello e o Pe. Joiio Borges de 
Freitas, em 1939 e 1942, respectivamente, tentaram descobrír as hahitac;oes írántxe, coma mesma 
sorte de Max Schmídt. Foram mais urna vez os seringucíros que, em 1947, dcram com urna aldeía 
irántxe nas margens do río Cravari, afluente do rio do Sangue. Em mar~o do ano seguinte o Rev. 
Roberto Maeder, pastor protestante norte·americano, éhegou a aldeia conhecida. O ,mesmo fez o P. 
Roberto Banwarth, dois meses depois"(Vocabulário da língua dos indios irántxe, p. 105). 
8l J. de Moura e Silva, Diamantíno, p. 47. 
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deria a se agravar. O resultado é que em 1945 o entao S.P.I. 
" (Servic;o de Prote<;ao aos Indios) foi levado a eslabelecer um 

posto indígena na área freqüentada pelos lranxe com o objeti
vo de contatá-los e procurar exercer um certo controle sobre as 
relac;6es entre eles e os seringueios que vasculhavam a regiao. 
Criou-se entao o Posto Indígena Major Libanio Coluizorece, 
mais conhecido como posto Tolosa. 

Mas f oram a inda os seringueiros - nessa segunda fase da 
borracha - os primeiros a efetivamente atingirem urna aldeia 
indígena Iranxe na regia o · cortada pelo rio Cravari. Era dezem
bro de 194 782. Ao contrário do que se poderia esperar, com 
base na experiencia anterior de contato entre seringueiros e 
índios Iranxe que resultou no massacre de urna maloca indí
gena - fato, como já se viu, registrado por Rondon, - observa-se 
urna ausencia de conflitos entre eles exatamente nesse período 
em que a frente de explorac;ao da borracha localizada no norte
mato-grossense tinl1a-se adensado de maneira considerável e 
aumentado, conseqüentemente, o ritmo de sua atividade extra
tiva e a área de explorac;ao. Alguns cuidados tomados pelas 
e1npresas exploradoras de borracha sf.lguramente deven1 ter 
contribuído para essa situac;ao, como foi o caso da Companhia 
Seringueira Utiariti que incentivou entre os seringueiros "um 
procedimento pacífico caso (. .. ) encontrassem com os lran
xe."83 Por outro lado, a passividade com que os Iranxe assisti
ram a invasao do seu território também agiu no sentido de 
consolidar a base amistosa sobre a qual os índios e regionais 
construíram o seu relacionamento. 

Além dos jesuítas de Diamantino, dos seringueiros, dos 
funcionários do órgao de prote~ao aos índios, outros agentes 
marcaram também sua presen~a nos estágios iniciais do con
tato envolvendo o grupo indígena Iranxe e a sociedade nacio-

.. nal, como os missionários da ISAMU ( ... ) missao protestante 
':> estabelecida em Utiariti, empenhada também em implementar 

o contato com os lranxe e ganhar a adesao deles a seu credo re
ligioso. Com efeito foram estes missionários da ISAMU os pri
meiros religiosos a visitarem urna maloca indígena, em 1948. 
Mas nesse mesmo ano e nao muito tempo depois dessa visita 

82 J. de Moura e Silva, op. cit. , p .145 
83 Adalberto Holanda Pereira e José de Moura e Silva, His tól'ia dos Münkü(ll'anxe), p . 8. 
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os jesuítas de Diamantino também fizeram sua aparic;ao entre 
os indígenas. O fato é que, como salientaram os padres Adal-
berto Holanda Pereira e José de Moura e Silva, "desde o início 
do contato dos Iranxe com os missionários da ISAMU e com os 
jesuítas foi urna constante o desentendimento entre as duas 
missoes, quanto ao relacionamento com os Iranxe até 1957, 
quando a ISAMU se afastou de Utiariti. Os Iranxe se viram en
tre dois pólos de atrac;ao, tirando vantagem disto algumas ve
zes". 84 

Realmente estimulados pela disputa entre jesuítas e protes
tantes - talvez, melhor dizendo, pelo bom trato e generosa 
oferta de brindes que provavelmente resultavam dela - em 
torno da maior influencia sobre o grupo indígena, os Iranxe 
comec;aram a amiudar suas visitas a Utiariti. E quando ainda 
em 1948 alguns desses índios foram atacados pelos Beic;o-de
Pau, os Iranxe nao tiveram dúvida em eleger aquela localidade 
como seu refúgio mais seguro. "Em Utiariti", anotou o Padre 
Joao Dornstauder, "compareceram 63 Iranches. Pela primeira 
vez aparer.iam mulheres em Utiariti."85 O SPI, no entanto, por 
sua inspetoria de Cuiabá e com a disposic;ao de efetivamente 
exercer o controle sobre os Iranxe, resolveu determinar a saída 
dos índios daquela localidade para estabelece-los no posto Ma
jor Libanio. Mas logo comec;aram a debandar dele, de modo 
que em pouco tempo apenas urna familia Iranxe constituía a 
sua populac;ao. 

Atraídos por influe,ncias opostas ou forc;ados a se estabele
cerem aqui ou acolá, o fato é que os Iranxe acabavam vagando 
entre Utiariti, o posto indígena e suas próprias malocas. Em 
1949-50 esses índios viveram situac;oes extremamente difíceis. 
A deteriorac;ao das condic;oes de existencia tanto do posto indí
gena como em Utiariti, sornadas aos surtos de epidemia de 
gripe que ceifavam em cadeia a vida dos silvícolas, as lutas in-
ternas resultantes de rivalidades entre as lideranc;as indígenas, ~ 

aos abusos nao raramente cometidos por seringueiros inescru
pulosos, aos ataques das tribos inimigas, tudo isso contribuiu 
para que a existencia mesma dos Iranxe enquanto um grupo 
social diferenciado ficasse seriamente ameac;ada. Os jesuítas 

84 Ibidem, p. 7, nota 33. 
85 Apud J. de Mora, Os lranche: contribui.;ao para o estudo etnológico da tribo, p. 145. 
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entao intervieram no sentido de refazer de Utiariti um centro 
de agregacao desses índios. Realmente, em 1953, a maioria das 
crianc;as Iranxe já estava batizada e instalada no inte rnato de 
Utiariti e, no ano seguinte, um número significativo de índios 
adultos dirigiu-se para aquela missao religiosa. Esses índios, no 

• entanto, acompanhados pelo padre Dornstauder, retornaram a 
regiao do Cravari, estabelecendo-se num ponto denominado 
Barracao Queimado. Tanto eín Utiariti como no Barracao, que 
constituíram durante algum tempo centros importantes para o 
revigoramento da sociedade Iranxe, os índios mantiveram-se 
firmemente estabelecidos na órbita da Missao de Diamantino, 
que passou a nortear decisivamente o seu processo acl.ilturati
vo. Segundo o padre Moura, "desta data em <liante se pode dar 
por encerrada a vida tribal nativa e espontanea dos Iranche 
sem a intervencao de elementos de culturac;ao civilizada bran
ca, brasileira ou norte-americana". 86 

Algum tempo depois (1958), devido a ressentimento comos 
missionários, os Iranxe resolveram abandonar Utiariti para se 
fixar na aldeia Uaporá, localizada na regiao do Paredao e de
pois no Porto Areia, situado pouco acima da confluencia do 
córrego Robafo com o rio Cravari. Anos mais tarde, porém, de
cidiram retornar a Utiariti. Segundo o padre Adalberto Ho
landa Pereira, "hoje (1946] quase todos os Iranxe estao em 
Utiariti, posto central da Missao jesuítica, 600 quilómetros [de 
Cuiabá] ao centro norte de Mato Grosso. O desejo d e possuir 
ferramentas, os ataques dos Poimiá e Saluma(Erikbáktsia), jun.
tamente com a boa acolhida da parte da missao, f oram as prin
cipais causas dessa aproximac;ao. Desde 1951 a grande maioria 
das crianc;as em idade escolar vai estudar em Utiariti. A juven
tude Irantxe atual sabe ler e escrever. Foram catequizados 
desde os primeiros contactos com os padres jesuítas em 1948. 
Dos 52 Irantxe conhecidos apenas tres velhos nao sao batiza
dos."87 

Por essa época, no dizer ainda do padre Pereira, os Iranxe 
haviam experimentado urna reduc;ao populacional devido, 
principalmente, as lutas internas, as doenc;as epidemicas e aos 
ataques de outros grupos indígenas como os Beic;o-de-Pau e 

86 Ibídem , p . 152 
87 Adalberto Holanda Pcre ira, op .cit.,p.106 
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Canoeiro. Se em 1948 os Iranxe somavam 110 indivíduos, em 
1954 o seu número se reduziu para 54, e dez anos depois para 
52, incluindo-se os resultantes de casamentos com índios Pare
si, Nambikwara e Kaiabi. 88 

Em 1968, grac;as a iniciativa dos jesuítas no sentido de asse-
gurar terras aos índios, foi criada por decreto federal a Reserva ~ 
Indígena lranxe(MT, 5a.DR., Município de Diamantino) locali-
zada a margem esquerda do rio Cravari entre os córregos 
Grande e Paredao. A área da Reserva nao coincidía exatamente 
com o território indígena tradicional referido por Dornstauder 
e Rondon, pois os índios preferiram permanecer numa regiao 
mais próxima do posto jesuítico de Utiariti, como qual já havi-
am estabelecido urna relac;ao de dependencia. De qualquer 
maneira, a expectativa era de que os lranxe pudessem recons-
truir sua vida tribal já bastante descaracterizada, buscando 
preservar o que pudesse ser preservado de suas tradic;oes, de 
sua cultura e de sua socied~de. Cumpre ressaltar ainda~ que a 
reserva Iranxe está localizada numa regiao fisiográfica que, na 
sua parte mais ocidental, recebeu nestas últimas décadas um 
fluxo crescente de migrantes, a ponto de constituir o cenário 
de u~a nova "marcha para o oeste". 

Esse adensamento da fronteira económica no sudoeste de 
Rondónia e no noroeste mato-grossense tem trazido conse
qüencias para os índios Iranxe, ainda que a r~giao onde foi im
plantado o seu território nao se encontre .sob influencia direta 
das principais rotas de n1igrac;ao, notadamente a . rodovi~ Cuiu
bá-Porto-Velho. É que o contínuo devassamento em toda a re
giao decorrente do movimento migratório acabaram levando 
ao estabelecimento de fazendas próximas a reserva indígena, 
com denúncias de violac;ao do seu território. Desnecessário en- '" 
fatizar que essa reocupac;ao do centro-oeste brasileiro - pelas ,,. 
próprias características de "fronteira" de que reveste - tende a 
exacerbar o potencial de "fricc;ao ínter-étnica" que está na base 
mesma das relac;oes entre índios e "brancos" no Brasil. Afinal, 
os territórios indígenas nao deixam de constituir, segundo a 
ótica desenvolvimentista que freqüentement~ é privilegiada 
pela sociedade brasileira em geral e pelos organismos gover-

88 Ibíde m , pp. 105-106. 
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namentais em particular, "obstáculos" a ampla movimentac;ao 
e ocupac;ao comandada pelos frontiermen e, conseqüentemen
te, ao "progresso" nacional. 
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ANEXO IV 

DECLARAt;ÁO 

Eu, abaixo assinado Pe. José de Moura e Silva, jesuíta da 
Província do Brasil-Leste, aplicado atualmente a Residencia 
Padre Joao Bosco Burnier, a rua Padre Remeter, 108; Bairro 
Lixeira, Cuiabá, declaro que fui missionário na Missao de Dia
mantino, tendo iniciado os trabalhos em Utiariti a 6 de janeiro 
de 1.953, interrompendo e voltando ao trabalho missionário 
indigenista, para me dedicar integralmente ao povo Iránxe por 
dez anos, sendo esse trabalho o último no Setor Indígena, pas
sando depois ao magistério nas cidades. 

A respeito do território original do povo Iránxe, tenho a di
zer o seguinte: 

Verifiquei que o pensamento dos índios Iránxe foi sempre 
esse: o território tido como tribal, da margem direita do rio 
Cravari, sempre foi tido dessa maneira de pertencer ao povo 
Iránxe. Sempre me expre~saram ser o território da margem di
reita o real e autentico território Iránxe, ao passo que o da 
margem esquerda se ente11deu sen1pre como um território de 
extensao, de cac;a. A saída desse, ou melhor dito, do território 
original de moradia e vida a margem direita do rio Cravari, 
segundo palavras ditas a mim, nunca significou abandono. Ao 
contrário, a saída sempre me foi dita como episódio passageiro. 

Nunca tomei a iniciativa de movimento para a volta ao ter:. 
ritório original, como por exemplo urna excursao a esse territó
rio ou solicita<;ao de ajuda externa. Mas me interessei pela 
volta, sabendo que os índios Iránxe desejavam essa volta e co
mentavam as vantagens dela. Sempre se mostraram interessa
dos e nunca cortaram o assunto. Todas as vezes que introduzi o 
assunto, sempre de forma hipotética e nunca de projeto, vi in
teresse e ao mesmo tempo dificuldades intransponíveis. As di
ficuldades provinham exclusivamente dos brancos: governo 
federal, penetra<;ao com benfeitorias e animo de defenderem 
até as armas os terrenos onde se assentaram. Julgavam-me 
frente a um mundo grande demais, nascido e crescido no perí
odo de afastamento passageiro da tribo. Quanto ao governo fe
deral, os índios Iránxe sempre reclamaram da falta de consulta 
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a tribo. Consulta formalizada até que ocorreu, mas sempl'P en
clausurada cm pressupostos anteriores, como um território 
único para cada tribo ou território de moradia, excluído o de 
extensao ou território entao ocupado no momento ou te:rritório 
mais acessível. Nunca foi perguntado qual o território tribal. 
Quanto a ocupac;ao de brancos do território tribal, os índios 
Iránxe, com raríssimas excec;oes, nao tiveram propósitos de 
tomada pela forc;a, por confronto, por vias de fato. A maioria 
sempre condenou a luta. A maioria quer soluc;ao pelo direito. 
Sabem que a volta requer um processo jurídico e um processo 
tribal. Processo jurídico porque já conhecem as quest6es de te
rra e viram quanto custou o estabelecimento do território atual 
de reserva. Processo triba.l porque sabem, de experiencia, o 
quanto custa uma decisao tribal, quando o assunto envolve in
teresses dos brancos. Nao se alcanc;a unanimidade. 

As express6es mais comuns, que verifiquei entre os Indios 
Iránxe, se resume no termo reconquista e nao simplesmente 
urna volta. A reconquista é questao por demais pesada para a 
tribo assumir sozinha. 

Posso dizer, em sa consciencia, devido ao empenho que 
tive quanto ao tema de volta ao território da margem direita do 
rio Cravari, que o pensamento e desejo da tribo como um todo, 
co1n excec;ao de alguns índios, que formam a minoría pouco 
significativa, é de reconquista. 

E posso afirn1ar, porque experimentei. 
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Cuiabá, 27 dejunho de 1993. 

Pe. José de Moura e Silva, SJ 
(nome assinado por extenso) 
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