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Editorial 
Este Boletim da CPI-SP traz como 

tema principal a situação dos Xokó da 
ilha de São Pedro e Caiçara, no rio 
São Francisco (SE), em sua luta pela 
posse das terras que lhes pertencem 
desde tempos imemoriais. Para situar 
historicamente o problema, iniciamos 
com uma cronologia das relações entre 
a FUNAI e os Xokó, abrangendo os anos 
de 1978 até o atual. Em seguida, uma 
entrevista com os líderes Xokó José 
Apolônio e Raimundo,contando suas ex 
periências decorrentes do contato com 
a sociedade-brasileira e da longa lu 
ta pela conquista dos direitos que 
lhes são devidos. Dois documentos ofi 
ciais complementam a entrevista: o 
primeiro é um levantamento sobre os 
índios Xokó realizado pela antropólo 
ga Delvair Melatti a mando da FUNAI, 
e o segundo é o Parecer jurídico do 
advogado Dr. Romildo Carvalho, tam 
bém a serviço da FUNAI, que comprova 
a imemorialidade da posse Xokó sobre 
as terras. 

Outro problema que os índios en 
frentam está expresso na carta do che 
fe do Posto Diauarum, do Xingu,sobre 
a situação de saúde dos indígenas. Ma_i 
rawê Kaiabi, através de casos concre 
tos, relata o descaso e maltrates 
que eles vém recebendo nos hospitais 
para onde são encaminhados, e acusa 
a FUNAI de não impedir e até mesmo 
de colaborar com acontecimentos des 
sa natureza. 

Noticiamos a realização da Reu 
nião do Instituto Indigenista Intera 
mericano, na Venezuela, com represen 
tantes de vários grupos que habitam 
a Bacia Amazônica, demonstrando a dis 
posição dos índios em lutar pelos se 
us direitos de participar nos progra 
mas de desenvolvimento governamental 
em suas regiões. 

Julgando necessária e importante 
uma articulaçãp a nível internado 
nal entre as nações indígenas, este 
Boletim aproveitou a estada no Bra 
sil de José Carlos Morales ,presidente 
do Conselho Mundial dos Povos Indíge 
nas, para reforçar esta idéia. Mora 
les esteve na sede da CPI-SP, rela 
lando o que viu em suas visitas a ai 
guraas reservas indígenas de Mato Gros 
so do Sul, além de tratar de diversos 
aspectos da questão indígena no Bra 

-sil 

Semana 
do índio - SP 

Entre 19 e 2 4 de abril comemorou- 
se em São Paulo a Semana do índio, 
com uma programação organizada pela 
Comissão Pró-lndio/SP no Centro de 
Lazer SESC-Fábrica da Pompéia. 

Destinado a destacar a situação 
em que se encontram as nações, indí 
genas, sob seus diversos aspectos, o 
programa reuniu várias atividades.: 
exposição Oreyuy (Nossa Terra), com 
peças de artesanato indígena e foto 
grafias, apresentação de filmes e au 
diovisuais, show musical, presença 
de representantes indígenas guarani, 
terêna, bororó, xavante, canela, tu 
kano e krenak, além do deputado fede 
ral xavante Mário Juruna. 

Um acontecimento marcante foi a 
realização do Seminário, Canto e Dan 
ça promovido por indígenas bororó da 
aldeia do Meruri (MT), que por ini 
ciativa própria fizeram uma caravana 
para participar da Semana do índio 
em São Paulo, apresentando pela pri 
meira vez fora da aldeia seus cantos 
e danças. Além disso, discursaram em 
sua própria língua falando da situa 
ção bororó, da importância de preser 
var o índio e a Natureza e finalmen 
te sobre a experiência de mostrar as 
pectos de sua cultura para os habi 
tantes de São Paulo, o que ocorreu 
num clima de grande envolvimento re 
cíproco. 

Outro destaque foi o encontro dos 
vários representantes indígenas numa 
mesa-redonda coordenada pelo represen 
tante da UNI - Região Sul, Álvaro Tu 
kano, debatendo questões relativas 
aos índios, com a participação aber 
ta da população de São Paulo. 

Neste debate foi possível conhe 
cer os trabalhos que o deputado Juru 
na vem realizando na Câmara Federal, 
a situação da União das Nações Indí 
genas em sua luta pela organização 
unificada dos índios brasileiros e 
ainda vários depoimento pessoais e 
outros assuntos de caráter geral, de 
monstrando o grau de conscientização 
que o problema da população indígena 
vem alcançando, tanto por parte de 
les próprios como por parte dos bra 
sileiros em geral, que-sempre recebe 
ram de modo distorcido a imagem e as 
informações sobre a situação do ín 
dio. 



Fatos Históricos 
Xokó 
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CRONOLOGIA  DA  RELAÇÃO  FUNAI - XOKÕ 

19 7 8 

No mês de setembro, os Xokó, ín 
dios do Baixo São Francisco, munici 
pio de Porto da Folha, Estado de Ser 
gipe, cercam a ilha de São Pedro,par 
te da Légua de terra (Caiçara) que 
no século XVII fora doada ao grupo 
indígena. Pela violência dos fazen 
deiros, que se apoderaram da terras, 
os índios tinham sido expulsos da 
ilha ã qual estavam agora retornan 
do. Por decisão judicial são contudo 
obrigados a abandoná-la e quatro pro 
cessos são instaurados contra eles. 

19 7 9 

No início do ano os Xokó enviam 
carta ã FUNAI solicitando sua inter 
venção para que seus direitos sejam 
reconhecidos. A FUNAI, ainda no pri 
meiro semestre, envia ã área uma an 
tropóloga (Delvair Melatti) que faz 
um levantamento genealõgico dos habi 
tantes e conclui pela ascendência in 
dígena da população que se identifi 
ca como XOKÕ. 

SETEMBRO 

9- Os Xokó, após um ano de espera 
por decisões judiciais, retornam 
â ilha de São^Pedro, desta vez 
dispostos a nao mais abandoná-la. 

11- Ofício n9 398/A 39 DR/79 da^FUNAI, 
desta data, é enviado ã Juíza de 
Direito da Camarca de Porto da 
Folha - E, comunicando que não 
se deve tomar qualquer decisão a 
respeito do processo que envolve 
"índios chocos, e por conseqüência, tu 
telados desta Fundação", sem que se 
ja citada a FUNAI. 

12- Chega a Sergipe uma representa 
ção da FUNAI constituída de Advo 
gado (Romildo Carvalho), do Dele 
gado da 3^ Delegacia Regional 
(Francisco Eudes Ramos de Araújo 

' Lima), de sócio-linguista ( João 
Bosco) e de antropóloga (Hidel 
gartes Rick), que visita a área 
dos Xokó. 

Xokó da Ilha de Sao Pedro 
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20- A FUNAI é citada pelo Juiz de 
Direito da Comarca de Porto da 
Folha para contestar as acusa 
ções feitas aos Xokó. 

OUTUBRO 

A FUNAI é acusada de tentar impe 
dir uma Assembléia de Chefes Indíge 
nas promovida pelo CIMI, assembléia 
que se realiza na ilha de São Pedro, 
ilha dos Xokó. Além de impedir a par 
ticipação de alguns grupos indígenas 
do Nordeste na Assembléia, a FUNAI 
condiciona sua realização ã presença 
de um representante seu ãs reuniões. 

NOVEMBRO 

Farta documentação histórica com 
provando a posse imemoriale continua 
da dos Xokó sobre as terras da ilha 
de São Pedro e Caiçara é enviada ã 
FUNAI pela Comissão Pró-índio de São 
Paulo, ampliando desse modo a docu 
mentação já enviada pela Diocese de 
Própria através do CIMI. 

11- A FUNAI presta ajuda aos Xokó en 
viando-lhes alimentos e lona pa 
ra abrigá-los, uma vez que na 
ilha não há casas e eles se en 
centram embaixo das árvores. 



26- A FUNAI contesta as acusações fei 
tas aos Xokó, segundo as quais 
eles teriam invandido terras da 
propriedade de Elisabete Brito, 
afirmando textualmente que "Ver 
dade é que os índios imemorialmen 
te detinham, como de fato ainda 
detêm, a posse das terras por 
eles ocupadas, compreendendo, in 
distintamente, a ilha de São Pe 
dro e Caiçara, não obstante a 
presença condenável da Autora, 
que através de processos ilegais 
adredemente fabricados por ter 
ceiros, reclama para si a posse 
de referidas terras, não podendo, 
entretanto, esconder os vícios 
que impedem o julgador de reco 
nhecer-lhe o alegado direito.Tra 
ta-se, sem a menor dúvida,de pos 
se viciada e não pode esmagar a 
legítima posse dos índios Xoko." 

A FUNAI perde o prazo para apre 
sentar na justiça essa contesta 
ção e a Juíza nao a leva em con 
sideração. 

29- A Juíza da Comarca de Porto da 
Folha, sob alegação de que a Fü 
NAI não apresentara, no devido 
prazo, nenhuma prova da existên 
cia de índios na área, lavra sen 
tença segundo a qual os indivídu 
os que a invadiram a ilha deverão 
abandoná-la no prazo de 10 dias. 

DEZEMBRO 

7- Pelo Decreto n9 4.530 de dezem 
bro de 1979 o Governo do Estado 
de Sergipe, sob pretexto de res 
tabelecer a paz social, desapro 
pria a Ilha de São Pedro. Reco 
nhece assim o direito de proprie 
dade dos Brito, que receberam 
Cr$ 2.400.000,00 pela ilha, que 
segundo o decreto de desapropria 
ção teria aproximadamente 600 tã 
refas, quando na realidade tem 
apenas 319,28 tarefas (96,75 hec 
tares). Observe-se que o decreto 
de desapropriação não faz nenhu 
ma alusão aos índios. 

10- O advogado da FUNAI 
valho, consegue dos 
do segundo o qual e 
mão da légua de ter 
pelo menos enquanto 
Nobre Veiga estives 
dência da FUNAI. 
os Xokó fazem entre 
do da FUNAI de um 
do reivindicando o 

Romildo Car 
Xokó um açor 

les abririam 
ra da Caiçara, 

o Coronel 
se na Presi 
Nesta ocasião 
ga ao advoga 
abaixo-assina 
acesso às  es 

tradas que passam pela Caiçara Q 
que estavam bloqueadas pela fanú 
lia Brito, o direito de ir bus 
car na Caiçara barro para fazer 
sua cerâmica (uma das principais 
atividades do grupo), e que as 
terras da ilha de São Pedro não 
ficassem sob o domínio do Estado 
de Sergipe. 

19 8 0 

JANEIRO 

7- O Presidente da FUNAI dirige um 
Ofício ao "Conselho da Comunidade 
Xoko", declarando sua absoluta con 
fiança no Governador do Estado, 
que tem colaborado no sentidode 
abreviar a solução da questão, 
conciliando os direitos e interes 
ses das partes envolvidas. Comu 
nica que a efetivação da doação 
da ilha de São Pedro aos índios 
se daria quando a Assembléia Le 
gislativa do Estado, naquele mo 
mento em recesso, voltasse a fun 
cionar, no mês de março. 

MARÇO 

A FUNAI  envia ferramentas       para 
os  Xokó. 

JUNHO 

25- Lei n9 2.26 3 do Estado de Sergipe 
autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Governo da União a Ilha de 
São Pedro, que sob a responsabi 
dade deste será destinada ã "cria 
ção ou melhoramento de centro de 
população e seu abastecimento re 
guiar de meios de subsistência". 

Significativamente o documento 
não faz nenhuma referência aos 
Xokó e, até a presente data, não 
foi lavrada a escritura das di 
tas terras. 

19 8 1 

JANEIRO 

O Delegado Regional da 3- DR,Leo 
nardo Reis, acompanhado de técnicos 
agrícolas que estavam percorrendo as 
aldeias do Nordeste, faz uma visita 
ã ilha. Neste primeiro contato o de 
legado promete um ''Posto da FUNAI", ã 
construção de uma casa de farinha e 
uma nova visita. 

Retorna â ilha o Delegado da 3- 
DR, desta vez acompanhado de equipe 



d^s saúde que se demora três dias,exa 
mina os Xokó, manda despachar medica 
mentos em Pão de Açúcar e deixa ai 
guns remédios na ilha. Nesta ocasião 
os Xokó solicitam escola e reforçam 
o pedido anterior de acesso a uma an 
tiga estrada real que passa pela CaT 
cara e pela qual foram proibidos de 
transitar pelos Brito. Sobre esse as 
sunto, os Xokó, depois de terem recor 
rido em vão âs autoridades estaduais, 
enviaram ao Presidente João Figueire 
do um expediente solicitando sua in 
tervenção para reconhecimento desse 
seu direito. 

26- Carta do Delegado da 3a DR, aos 
Xokó dando conta do seu insuces 
so nas negociações com o Prefei 
to de Própria, membro da família 
Brito, quanto â liberação da Cai 
cara. 

A FUNAI cria comissão para esta 
belecer os "Indicadores de Indiã 
nidade." 

Ainda no primeiro semestre,o Che 
fe do Posto Indígena Kariri-Xokó, se 
diado em Porto Real do Colégio (AL), 
vai ã ilha de São Pedro levando d^ 
nheiro para comprar um motor e ele 
volta com o dinheiro para consultar 
o Delegado, não mais voltando â ilha. 

AGOSTO 

Xokó enviam ã 3§ DR carta solici 
tando escola na ilha. 

SETEMBRO 

9- Em ofício n9 619/3^ DR/81 dirigi 
do ã tribo Xokó, o Delegado da 
3§ DR, Leornado Reis, comunica 
que não poderá atendê-los porque 
"Os Xokó ainda não foram reconhe 
cidos pela FUNAI como Comunidade 
Indígena." 

19 8 2 

Durante o ano de 1982 a FUNAI se 
faz mais ausente em relação aos Xokó. 

Os índios continuam insistindo 
no pedido de escola, assistência mé 
dica e legalização da terra, A FUNAI 
de um lado alega a impossibilidade 
de atendê-los, em face do decreto que 
proibe contradições; de outro, condi 
ciona a assistência à transferência 
da Ilha de São Pedro para a União. 

Na tentativa de agilizar o pro 
cesso de transferência do imóvel doã 
do pelo Governo do Estado de Sergipe 
ao Governo da União, a Comissão Pró- 

Indio de Sergipe esforça-se para con 
seguir documentos cuja ausência e 
atribuída à paralisação do processo. 
Ora é uma declaração de isenção de 
ônus sobre a terra, ora é a indica 
ção dos ângulos que não consta no ma 
pa da ilha anexado ao processo. 

Por volta de outubro deste ano, 
quando as águas do Rio São Francisco 
baixaram, o gado da família Brito co 
meçou a entrar na Ilha de São Pedro, 
destruindo as roças dos índios Xokó, 
causando-lhes prejuízos. 

Os índios apresentam queixa ao 
Juiz de Porto da Folha. Mais uma vez 
retornam ã presença desta autoridade 
solicitando-lhe providências e esta 
alega que não pode fazer nada por se 
tratar de período eleitoral. 

19 8 3 

Passaram-se as eleições e nenhu 
ma providência foi tomada em relação 
ao gado dos fazendeiros,que continua 
a entrar na ilha. 

Em janeiro aparece uma vaca mor 
ta e os fazendeiros acusam os Xokó. 
No dia 9 deste mesmo mês chegam ã 
ilha quatro policiais de Porto da Fo 
lha e verbalmente intimam os índios 
a comparecerem para prestarem depoi 
mentos na polícia. 

Os Xokó se comunicam com a III 
Delegacia Regional da FUNAI, sediada 
em Recife, e o Delegado envia um re 
presentante â área. 

No dia 14 de janeiro o técnico 
indigenista Geraldo Vieira de Melo e 
o advogado Moacir Ribeiro, ambos da 
FUNAI, fazem uma visita ã ilha de São 
Pedro. Na oportunidade constatam a 
presença do gado dos fazendeiros na 
área dos índios e avaliam as condições 
para a implantação de um Posto Indí 
gena na Ilha. Após contatos mantidos 
com os Brito, alguns pontos ficaram 
acertados: 

/ - Retirada imediata do gado da 
ilha de São Pedro e seu deslocamento 
para um lugar distante, até que se 
ergam as cercas na fazenda Belém,cer 
cas cuja construção deverá ser inicia 
da no dia 17 do corrente. 

2 - Dentro de 15 dias a FUNAI de 
vera enviar um técnico para estudar 
a possibilidade de uma cerca também 
na ilha. 

3 - Os Xokó não serão indenizados 
dos prejuízos causados pelo gado. Es 
tes foram avaliados em trezentos mil 



cruzeiros e resultaram na destruição 
das plantações dos índios. 

4 - Em fevereiro, o titular da 
III Delegacia Regional da FUNAI deve 
rã ir ã ilha discutir e resolver jun 
to com os Xokó questões relativas aõ 
Posto Indígena, escola etc. 

Os Xokó parecem animados com a 
presença da FUNAI e esperançosos  de 

que afinal esta as 
os encargos da tut 
sejam resolvidos n 
relativas ã escola 
dica, de que tanto 
também a questão d 
Como a ilha de São 
pelo Estado de Ser 
nho de 19 80, mas a 
se efetivou essa t 
gera muita insegur 

suma  efetivamente 
ela. Esperam   que 
ão só as  questões 
e assistência  mé 
necessitam,   mas 

a terra que ocupam. 
Pedro  foi  doada 

gipe ã União em ju 
té o momento   não 
ransferência, isso 
anca para os Xokó. 

A Outra Vida dos 
Xokó 

"A Gente tem que andar devagar... 
Se correr, cai"   

(Sr. Raimundo explicando por 
que não entram logo na quês 
tão Caiçara) 

DEPOIMENTO    ÍNDIOS XOC0:  José   ApolÔnio, 
Raimundo 

Em São Paulo, 6 de março de  1983, e 
janeiro de 1983. 

0   quo.     o 
hibtÕfiia 

Boletim - Seu Raimundo, eu quuxicL qud 
o òznhoK. contaòòe. a hlòtó 
SL-ÍCL do povo Koco. 
òdnhoh. t&mbfta da 
do  ò(LIX  povo? 

Raimundo- O início da história dos 
Xocó é um romance tão com 
prido... talvez a gente va 
amanhecer o dia aqui e eu 
contando essa história,né? 
Eu vou contar porque eu sei, 
isso está gravado na minha 
memória: isso é que é inte 
ressante, isso é que é bõ 
nitol No tempo do pai dos 
Brito, do Élcio, do Toni 
nho e tem mais uns irmãos 
... então, ele era o pode 
roso lá da Fazenda Belém 
dizia que era o dono. E 
ele dava grito lá. Ele era 
durão. Política tudo de ei 
ma... ele era o poderoso. 
A casa lã é grande... quan 
do saía no alpendre da cã 
sa chamava os moradores:da 
va grito, dava ordem e to 
do mundo tinha que baixar 
a cabeça e ouvir a voz de 
le. 



Estado 
de   Sergipe 

"Porque a gente tinha vontade de 
brincar as nossas cerimônias, mas 
se dissesse naquela época que era 
índio eles matavam". 

tado 
Alogoa: 

Rio  Sao 
Francisco 

ESTADO   DE   SERGIPE 

Ilha  de   São  Pedro_ 



B - E64a caòa   ficava  deu tio da    ã-tea 
indígena? 

R - É. Belém. Fazenda Belém. Dentro 
da área indígena. Naquela época, 
política de cima, governo de ci^ 
ma, ele estava com tudo na mão. 
E acontecia da gente trabalhando, 
eu pequeno, garoto assim, mas me 
lembro bem da plantação de arroz, 
minha mãe e meu pai trabalhando, 
plantando arroz. Agora,tinha que 
dividir de meia. Ao cabo de mui 
to tempo o velho Brito morreu 
mas ficou a viúva Elizabete nes 
se mesmo regime com os trabalha 
dores e tudo mais. E vai pra 
aqui e vai pra ali e pra acolá 
... mas ao tempo marcado ela bo 
tou o filho, que se chama João 
Brito, como gerente da fazenda e 
ele já começou a fazer mais dure 
za que o pai fazia: dava grito 
nos moradores, queria que os tra 
balhadores trabalhassem a pulso 

B - 0*   moKadoKz*   zKam  voaii,   (te? 

R - Era nós. Os índios Xocó, cerca 
de 22 famílias na Caiçara, né? 
Por fim, ele achou por bem apre 
sentar um candidato^a vereador, 
um tal de José Gavião. E queria 
que a gente votasse nesse candi 
dato dele. Na marra, né? E a gen 
te achou por bem que não devia 
votar nele porque ele nao fez bon 
dade com a gente e nós já tinha 
nossos compromissos por fora e 
achava que devia acompanhar quem 
nos vinha servindo. Gente pobre, 
da nossa classe, mas que a gente 
achava que era mais merecedor do 
que esse Gavião que apareceu por 
lá e que ninguém sabia de onde 
vinha... e por aí começou abusan 
do. 

B - Quando ^oi  ii>òo? 

R - 1978. Fica essa parte aí pra  Zé 
Apolônio contar que agora eu vou 
contar da nossa tradiçao:o TORÊ. 
Eu ainda sei um som do TORÊ. Por 
que eu via minha avó,quando plan 
tava arroz lá... Eu era  pequeno 
mas saía lá pro beiço da lagoa e 
via elas brincarem assim  com o 
chapéu de palha todo enfeitado , 
uma bandeira branca bem no  meio 
da lagoa. Então aquela terra que 
fosse fechando, plantando,  plan 
tando e quando fechava era o  TO 
RÊI Lembro bem que começava   as 
sim: as mulheres todas e  um ho 

mem no meio que enfrentava a brin 
cadeira do TORÊ. 

B - 0 que é àdckax? 

R - Fechar a terra do arroz! Ia plan 
tando (era círculo) até fechar. 
Terminou esta, vai começar em ou 
tra. E quando terminava aquela, 
aí, era um TORÊ. O fechamento da 
terra do arroz, a festal Festa 
dos Xocól 
Nessa altura aí a gente nem sa 
bia o que era um Xocó. A gente 
estava proibido. A gente sabia 
que era índio, que era Xocó, mas 
não podia dizer não. 

ZE- E, naquela época em que as mulhe 
res faziam essa plantação era den 
tro da lagoa. Quando elas saiam 
nessa brincadeira toda cantando, 
era dentro d'água;porque se sais 
se pra brincar no terreiro 
porque nós tinha um terreiro, eu 
digo nós porque era o meu avô,eu 
não alcancei... mas se a gente 
brincasse fora da lagoa os Brito 
proibia, entendeu? Então, essa 
brincadeira toda era dentro d' 
água. Porque a gente tinha vonta 
de de brincar, sabendo que era 
descendente dos índios... mas se 
nós, naquela época, dissesse que 
era, eles matavam... como muitos 
foram mortos, outros foram depor 
tados e hoje se encontram na ai 
deia Kiriri-Xocó. 
Porque nós era 22 famílias só. 
Eles, os Brito,o que eles diziam 
ali todo mundo apoiava; os gran 
des, os governadores...eles eram 
bem adiantados nesse problema da 
política. Só que agora, depois 
desse novo levantamento nosso, 
eles caíram 90%. Porque tinha um 
deles que era prefeito mas não 
fez nada... então,ele apresentou 
um candidato e perdeu.Então eles 
caíram um pouco na política. 
Mas a Igreja começou, em 1970, a 
fazer um trabalho de base lá com 
a gente. Organizando nós. Agora, 
nós com medol Esse medo que vem 
de longe... 

B - Como e que. a IgfL&ja e.nt>L0u m con 
tato com você.'!}? 

ZÉ- Olha, se a gente for relatar to 
do o ocorrido da Igreja a gente 
vai passar ura dia e uraa noite e 
ainda não dá. Eu vou fazer ura re 
sumo... 

B - Você jJoXou que na itha tinha m-ti 
òão, né? Oi   Zndioi,   viviam   n&úòa 
miòòcio? 



Zc- é. Mas essa missão eu não alcan 
cei. Isso era do tempo dos Capu 
chinhos, é antiga. No tempo do 
frei Doroteu, há mais de 100 anos 
... Então, quando esses Capuchi 
nhos saíram de lá a ilha ficou 
como um deserto... não habitava 
ninguém, só o gado dos Brito! 

B - A ilha  úlca  em iunte. ã  tznm. Cal 
çaàa? ~ 

2H- Em frente â Caiçara, que  é  uma 
légua em quadro*, que  foi  dada 
pelo rei D. Pedro II. Aí a  Igre 
ja começou a fazer um  trabalho. 
Mas ela encontrou muita  dificul 
dade pra organizar a gente   por- 
que a gente estava com medo   dê 
dizer que era Xocó...    A gente 
não tinha o costume assim de  lu 
tar, nós estava por fora da poli 
tica indigenista.  Mas quando nos 
começamos a sofrer, nos fomos abrindo 
os olhos, colocando na cabeça cjue aque 
Ia não era a nossa vida. Que nos tinha 
outra vida pra viver.   Aí a Igreja 
começou a realizar  um  trabalho 
que foi de muita importância  pa 
ra nos. Ela vendo que nós estava 
com aquele medo... mas que  aque 
le medo um dia ia se transformar 
numa coragem. E ela insistiu até 
que nós enxergamos que  a  gente 
devia partir pra uma outra  vida 
melhor. Essas dificuldades   que 
nos enfrentamos junto com a Igre 
ja, em 78, foi que nós  consegui 
mos ver que aquele trabalho  quê 
estava sendo implantado  era  de 
futuro para nós. Então  os Brito 
proibiram de nós plantar por com 
pieto. Nós plantamos em 78 e eles 
disseram: 
"- Vocês plantaram mas não vão co 

lher, porque nós vamos  botar 
o gado dentro". 

Como eles botaram! Quem foi ã 13 
Romaria em 78 viu. Todo mundo ti 
rou fotografia com o gado dentro 
do nosso arroz.    Nós plantamos 
mas nao colhemos. Pensamos .- 
"Então o que nós vamos fazer? Va 
mos reivindicar as nossasterrasT 
A^Caiçara é muito   extensa  pra 
nos... somos poucos índios   por 
aqui, pra_nós lutar pela Caiçara 
agora... é melhor pensar e lutar 
pela ilha. 

Então nós recebemos   as ' instru 
çoes daquele pessoal,   daqueles 
trabalhadores rurais: 
"- Ali vocês têm que cercar". 
O próprio presidente do  Sindica 
to também disse que a gente tinha 
que cercar... 

"Mias quando n os começamos a 
sofrer, n ós fomos abrindo os 
olhos, colocando a cabeça que 
aquela não era a nossa vida. Que 
n ós tinha outra vida pra viver." 

B - Sindicato  cie quí? 

ZÉ- Trabalhadores Rurais. Se nós dei 
xasse lá aberto era mesmo que nã 
da. Então o que nós vamos fazer? 
Tinha lá um velho chamado seu Ne 
zinho, ele hoje já morreu,... quê 
tinha dado uma vaca a Sao Pedro, 
que é o padroeiro... 

B - Sea Nzzinho   e-ia 'KocÕ? 

ZE- Ê nãol Só não era o nome Xocó mas 
todo trabalho ele fazia como se 
fosse um índio... 

R - Trabalhava a bem da comunidade. 

ZE- Pois él Aí,nós conversamos com o 
frade: que a gente não tinha con 
diçoes, que a única saída que nós 
tinha era vender aquela vaca pra 
poder cercar. 
Daí ele concordou: 

"- De quem é a ilha? Ne de São Pe 
dro? E a vaca né dele? Vocês não 
são de lá? Vocês podem vender]" 

Aí nós vendemos a vaca.   Compra 
mos 17 bolas de arame e  cercamos 
a ilha. 
Isso do dia 13 ao 16... foram 3 
dias pra nós cercar. No dia 16, 
que era uma sexta-feira,ao meio- 
dia, nós terminamos de fazer a 
cerca e pensamos: 

"- Agora vamos esperar o que verrv 
o que a gente vai enfrentar!" 

Nós ia enfrentar muitas dificul 
dades. E nao demorou muito. Ã 
gente terminou na sexta e no sá 
bado chegaram lá 2 rapazes dizen 
do que eram jornalistas da BahiaT 
Aí nós perguntamos: 

"- Rapaz, nós terminemos ontem e 
vocês já estão sabendo?!" 

Ele disse: 

"- E o Bispo de vocês é mole?Ele 
telefonou lá pra nós e viemos 
aqui pra fazer uma matéria." 

Recebemos eles muito bem. Daí 
eles perguntaram quantas famíli 
as tinha, examinaram tudo... Nós 
que já__tinha feito um levantamen 
to e já sabia respondemos: "tem 
tantas famílias, tantas pessoas 
..." tudo isso aí. 



Daí eles perguntaram: 

"- A terra que vocês cercaram  é 
aquela ali? 

A ilha fica bem em frente ã Cai 
cara, umas 100 varas. Eles pedi 
ram então pra ir até lã e nós le 
vamos... eles dizendo que eram 
jornalistas... iam fazer uma ma 
teria... 

B - Como   vocíò iam da CaiçoAa pn.a ■ilha.'! 

ZÉ - A gente ia de dois modos: quando 
o rio estava mais seco a gente 
ia a pé, porque o lugar mais fun 
do dava nos joelhos; quando esta 
va mais cheio nós tinha um bar 
quinho que pega 8 a 10 pessoas e 
atravessava pra ilha. Mas nessa 
época, o rio estava seco... aí 
nós pegamos os 2 rapazes e leva 
mos lá. Eles tiraram retrato da 
Igreja, viram tudo e voltaram. 

Quando chegamos de volta 
tamos: 

pergun 

"- Cadê os documentos de vocês, 
de jornalista?" 

"- Estão no carro." 

Então viemos com eles até  o car 
ro: - _ 

"- Cadê os documentos?" 

"- Estão em Porto da Folha. Eu 
pensei que estavam aqui no car 
ro mas nao estão. Agora,   se 

B ■ 

ZE- 

B • 

ZÉ- 

um de vocês quiser ir,  vamos 
que eu aguardo." 

"- Você não disse que estava aqui 
no carro?" 

Aí o pessoal disse: 

"- Bom, o que é que a gente faz 
com eles? 

Tinha bastante gente... aí um ra 
paz disse: 

"- Não, rapaz I Deixa eles irem 
embora que isso aí não vai 
acontecer nada não". 

Mas nós estava desconfiados que 
esses caras aí eram mandados dos 
Brito. E foi mesmo, mas foi até 
bom porque eles entraram logo com 
um processo contra nós dizendo 
que nós era invasor. 

Elzò   diziam  que,  a ilha zfia dtl&ò'? 

Ê. Eles diziam que a ilha era de 
les, inclusive já tinham invadi 
do a ilha. Na década de 70 eles 
botaram uma roça. Mas essa roça 
não teve muito futuro... 

E voc-tii,   uòavam  tambím  a  ilha? 

Usava. No ano que ele usou. Ago 
ra, diferente disso nós não usa 
mos ela antes porque nós tinha 
medo, né? Vivia lã... Aí nesse 
período que nós cercamos a ilha, 
rolou quase um ano a gente sendo 
intimado. Todo mês era certo uma 
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a duas viagens a Porto da Folha. 
Al nós vimos que ali não ia dar 
mais certo: fizemos a questão por 
uma terra e estava morando em ou 
tra? 

Então nós dissemos: 

"- Nós num planta lá e nem cã! 
Então se nós for pra lã,nós plan 
ta lã..." 

"- Então vamboral" 

Isso foi em setembro de 79... no 
dia 8, a gente conseguiu falar 
na televisão... que nessa época 
dava muito apoio. 

B - TílevlAao   de onde? 

ZÊ- Sergipe, de Aracaju. Daí ela veio 
e filmou nós brecando as primei 
ras roças na ilha. Al foi que 
veio as pressões contra nós. Au 
mentou porque eles viram que a 
gente agora ia desmatar a ilha 
pra fazer roça. Enquanto a gente 
estava na Caiçara nós só estava 
sendo intimado. Eles nao estavam 
tendo prejuízo, né? Nos é que es 
tava porque nem plantava numa 
terra nem noutra... e o gado de 
le dentro da ilhal Aí quando foi 
no dia 9, isso foi num domingo, 
eu disse: 

"- Bom, hoje nós vamos pra ilha. 
Eu vou lã pras 4 ou 5 horas e 
não volto mais!" 

Aí os outros disseram: 

"- Já que vai um, vamos todos!" 

Sei que domingo, de 5 horas da 
tarde até uma e meia da noite de 
segunda-feira estava todo mundo 
lá na ilha. Nós chegamos e fica 
mos nos pés de pau: joazeiro,qui 
xabeira, tamarineiro... aí nós 
limpamos, fizemos lá um jeito dum 
rancho. 

B - t'ocê.-6 úizz^am  att  uma  SLuanião lã, 
né? No4 4oubemo4 -píto^   jofinalò ... 

ZÉ- Foi. Em 7 8 mesmo houve lá uma As 
sembléia do CIMI, que teve   mui 
tos índios lá...foram 
cada vez mais a nossa 
Aí nessas alturas nós 
entendendo um pouco.. 

fortalecer 
caminhada, 
já  estava 

B   - Quando   iol  quo.   o   juiz 
icu.i   o   gado   da  Zlha? 

proibiu  de 

Foi quando nós cercamos logo a 
ilha. Ele embargou: que nem era 
pra nos entrar e nem tirar o que 
tinha lá, que era o gado. 

B - QueA.  dizeti  que nc-óie ano     uocê-ó 
(J-tca/tam lã  na  CaX.çafi.a? 

ZE-  Foi. 

B 

ZÊ- 

B 

ZÉ- 

R   ■ 

B 

ZÉ- 

Voaíò não usavam a ilha, quando 
ce-^ca^am, pofique notava tmbafiga 
da ? 

È. A gente não queria desobedecer 
a justiça. Já que estava embarga 
da,   né? 

£  como   vocèò  fLe.òotveKCLm 
ilha? 

u i a/i 

Porque mudou o juiz... veio a 
Dra. Aparecida. Aí os advogados 
cassou a liminar e derrubou esse 
negócio daí. AÍ nós continuamos. 
Tinha um rapaz que tinha umas 2 
cabeças de gado, botou lã pra 
ilha, ficou lá com o gado dele... 
e quando houve essa Assembléia 
sentimos que já estávamos em ou 
tra vida, uma vida nova. Aí nós 
criamos mais coragem, entendeu ? 
Porque foi muito índio e explica 
ram pra nós como é... porque nós 
estava por fora da política indi 
genista. 
Quando terminou a Assembléia nós 
começamos a ser novamente intima 
do. Isso era quase que diariamen 
te: a gente intimado pela justi 
ça. Então dissemos: 

"- Bom então a gente vai ficar 
aqui. Não vamos sair mais. Ou 
a^gente mata ou morre.  Daqui 
nós não sai '. " 

"-  0 diabo é a gente ficar  aqui 
nesses pé de pau..." 

"- Não tem problema. O índio sem 
pre viveu no mato. Então ago 
ra a gente vai ficar aqui." 

Sei que nós passamos 9 meses nos 
pés de pau. Aí a Igreja arranjou 
um dinheiro e fez um empréstimo 
pra nós. Nós conseguimos fazer 
as casas e hoje tem 40 e tantas 
casas, né? 

Minha casa lá na Caiçara, a máqui- 
na passou por cima. Derrubou tu 
dol Na minha e de muitos colegas. 

VeifLubastam   todaò   ai   ca.ia-i? 

Derrubaram. Só deixaram o salão 
onde eles colocaram os jagunços 
que passaram mais de mês lá amea 
çando nós com a Polícia Civil. 
Ela passou lá uma semana. Agora, 
depois que eles saíram, que o go 
vernador deu a ilha, foi que der 
rubaram tudo. Todas as nossas ca 
sas na Caiçara eles  derrubaram. 

11 



Daí começamos a fazer roça. A 
gente comia quando os vizinhos 
davam. Isso passou foi meses ... 
aí a FUNAI, nesse período que nós 
estava na ilha, chegou. ^Inclusi 
ve, andou até uma antropóloga lá, 
Delvair*; nós estava ainda na 
Caiçara, no início, sabe?_ 
lá um levantamento que nao 
nem se serviu... 

B - Você-i ocapa/iam toda  a Ilha? 

Fez 
sei 

B   ■ 

ZE- 

B   - 

ZÉ- 

Foi.   A  ilha  não  é  tao grande   não. 

t multo imnon. do qaí a da tt-Via 
Caiçara? 
Ah él A ilha tem 319 tarefas e a 
Caiçara são umas 15 mil tarefas. 
Como vocês vêm é muito grande... 

E de toda  e-ò-ia Calçada 
4e dlztm  donoò? 

06  ■ Efilto 

Ê. Os Brito dizem que__ 
que na realidade não é 

é dele o 
Então a 

FUNAI foi, levou ainda uns manti 
mentos lá pra nós. O próprio go 
verno estadual também, ainda deu 
1.200 kgs de arroz, feijão ^e ou 
trás besteiras lá. . . E daí nós 
começamos a fazer roça. Nós tra 
balhava na roça e botava uns pra 
vigiar os portos, entendeu? Com 
medo que eles entrasse. Nós via 
eles... andavam lá com os rifles 
na mão... nós não podia descer 
na parte do rio Pequeno pra vir 
tomar um banho porque eles atira 
vam. 

B - A distancia  pia  Calçada  l    peque 
na? 

ZÉ- É. Umas 70 varas. Aí nós ficamos 
sempre recebendo ameaça deles  e 
caminhando pra Porto  da  Folha. 
Veio dezembro e todo mundo lá sa 
bendo... inclusive, foi  abalado 
em muitos lugares... veio um  ca 
ra da França e fez um filme sobre 
nós... daí o governo viu que aqui 
Io lá poderia causar  uma  coisa 
mais grave e desapropriou a ilha, 
pagando aos Brito a quantia de 2 
milhões e quatrocentos mil cruzei 
ros. Esta quantia que ele  pagou 
não achamos justa, porque  desse 
dinheiro eles deveriam  ter pago 
aos índios pelo trabalho que os 
índios tinham feito. Tantos anos 
trabalhando pra ele, entendeu?Já 
que nós estava trabalhando  nas 
nossas terras e eles dizendo que 

que 
pró 
só 

;*) Ver Relatório adiante. 

era os donos, mas os verdadeiros 
donos somos nós! Então não acha 
mos que o governo agiu dentro da 
lei. Ele fez aquilo por causa da 
política... 

B - 0 GovtKno   pagou    aoò     Bh.ito   ptia 
líka? 

ZÉ- Foi. Ele pagou 600 tarefas, 
era a ilha, entendeu? Mas o 
prio governo mandou medir  e 
deu 319 tarefas, 

B - E zte.  pagou  o   p-teço das   600? 

ZÉ- Agora, a gente está reivindican 
do as 281 que faltam pra comple 
tar as 600 e a nossa terra, que 
é a Caiçara. Mas da terra Caiça 
ra nós vamos fazer um estudo pri 
meiro pra nós adquirir ela. Ai 
o governo desapropriou e esses 
conflitos que estavam sendo por 
dia e noite acabou-se mais um 
pouco. Daí os Brito começaram a 
ameaçar. Inclusive hoje, lá den 
tro da aldeia, tem um rapaz que 
todo dia recebia um recado, jun 
to com Raimundo, que a cabeça de 
le ia ser colocada numa estaca... 
daí conseguiram arrasar com ele. 
Hoje esse rapaz, a palavra dele 
não vale nada dentro da ilha.Por 
que quando nós chama ele pra ai 
guma coisa, ele vem falar contra. 

Porquê? De tanta ameaça que  ele 
recebeu:  ficou com medo. 

B - Salnam multoi, Kocõ da Calçafia an 
tzò   dí   vocÔ.ò? 

ZE- Saíram. No tempo de Antônio Bri 
to, do pai desses. Expulsaram 
eles. Tem o meu avó... ele é de 
1896. Naquela época que os Xocó 
foram expulsos para Porto Real 
do Colégio (Alagoas) ele serviu 
de capanga prós Brito. Com medo 
de morrer, coitadol Era muito jo 
vem ainda. O velho Brito deu uma 
canoa a ele pra ser canoeiro de 
le, imaginei Espia como ele não 
ficou com tanto medo, vendo aque 
le sofrimento. Essa canoa foi in 
té bom... no início ele contou 
pra nós: que várias noites ele 
conseguiu atravessar vários índi 
os de Sergipe pra Alagoas. Da 
Caiçara pro outro lado. Em fren 
te a Própria. Daí os índios Xocó 
foram pra lá que era onde tinha 
aquela aldeia Kiriri e ficaram 
lá até hoje. Mas nós estamos ten 
tando vários contatos pra eles 
voltarem pra cá pra ver se nós 
consegue de volta a Caiçara. Mas 
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eles... assim... ainda estão sen 
tindo aquilo que eles sofreram 
antes, entendeu? Porque a gente 
fala e eles nem dão de dentro pra 
querer vir... 

B - E.£e.4 &Átão uXuecido da quê., cm Ala 
goas? 

ZÉ- Da agricultura do arroz... 

P -t Plantando de me-ca na-ó tnnnaò doò 
ou.tioi> ? 

ZÉ- Não. Eles têm terra suficiente. 
Têm muita terra lã. 

B - MíW é de.l<L-&  mo-òmo? 

ZÉ- Ê deles mesmo. Eu estive lã em 
São João e eles falaram que têm 
muita terra. 
Então, nós ficamos... a ilha foi 
desapropriada e não sabemos como 
ficou esse negócio das 600 tare 
fas. 

B - MíU como e gut 06 Bilto provam 
que a Ilha  e do.lzò'! 

ZÉ- Olha, a gente foi informado que 
eles provam cora ura documento ne 
gativo. Certidão negativa, enten 
deu? Foi entre os Brito, Prefei 
tura e cartório quê são tudo uma 
curriola só... daí conseguiram 
arranjar esse documento pra eles 
dizendo que são os donos não só 
da ilha como da Caiçara 1 Aonde 
antes da gente entrar em questão 
eles diziam que só constatava no 
documento deles a Caiçara e ou 
trás terras que tem lã. A ilha 
era fora, entendeu? Porque ele 
não pagava nenhum imposto por es 
tas terras lá. E quando foi da 
gente entrar nessa questão eles 
disseram que a ilha era deles. E 
agora, depois disso tudo, que 
eles virara que cada vez mais iara 
decaindo e coisa e tal,eles acha 
rara por bem de procurar ura com 
prador pra terra Caiçara,   essa 

terra que é nossa. Lá na Caiçara 
tem um marco antigo... acho que 
foi quando D. Pedro II doou es 
sas terras prós meus antepassa 
dos. 

B - E tò&CLl   tínuai,   honam   doadaò no  Im 
pe-t-co ? 

ZÉ- Foi. E lá na Caiçara, ainda hoje 
está lá pra quem quiser ver: tem 
um cemitério, nao está inteiro 
não, porque eles fizeram roça e 
queimaram, e tem o terreiro que 
]á tem uns 70, 80 anos que nin 
quero vai lá e ainda hoje não nas 

ce um pé de mato. Passa aquele 
inverno todo e nadai Lá na Caiça 
ra: o cemitério e o terreiro lá, 
entendeu? 

E eles venderam tudo agora a um 
tal de Jorge Pacheco. E esse já 
começa a fazer inté umas certas 
ameaças: dizendo que nós se con 
forme com a ilha, não pense em 
voltar a Caiçara, porque com ele 
ê diferente. Com ele é na balai 

Então nós viemos aqui. Já coloca 
mos o problema pra vocês. Não 
queremos agora abrir esse proble 
ma da Caiçara, esse outro caso, 
né? Porque assim vai ficar muito 
atrofiado pra nós. Antes de re 
solver uma coisa, já começar ou 
tro problema, vai ficar muito ba 
gunçado e não sabemos como vamos 
fazer porque tem muito índio lá 
que estão muito temeroso de vo_l 
tar ã Caiçara. Né por nada não, 
porque sempre a gente vive amea 
çado, entendeu? Eles dizendo que 
vai matar: mata fulano, mata bel 
trano. 

A gente fica um pouco choqueado 
porque não é fácil a gente saber 
que um cara quer matar nós, né? 
Mas a gente também tem cuidado. 
E agora teve um problema lá. Por 
que nós plantamos, em 82, e quan 
do começamos a colher, o rio se 
cou, eles não fizeram a cerca e 
botaram o gado bem aqui em fren 
te ã ilha. 

Agora, pra eles botar esse gado 
aqui, eles tinha que ter botado 
um travessão pra nao passar esse 
gado pra cá, entendeu? Botaram o 
gado e, como o rio tava seco, co 
meçaram a penetrar na nossa roça 
Aí como nós não queria saber mais 
de confusão, primeiro fomos a eles. 
Fizemos uma carta dizendo que 
aquilo não dava certo, que eles 
tomasse uma providência com o ga 
do pra que não surgisse um pro 
blema maior. Tudo bem, eles rece 
beram a carta e não tomaram pro 
vidência, o gado continuou por 
todo lado, então dissemos: 

"- Bom, agora nós vai ã justiçai" 

Nós fomos ao juiz de Porto da Fo 
lha, Dr. Francisco Melo de Novaes. 
Quando nós fizemos a queixa, ele 
disse: 

"- Certo. Eu vou chamar ele aqui 
porque ele ê auem deve cercar 1 " 
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Mas na realidade ele não fez na' 
da. Bom, passou o inverno de 82, 
nós colhemos uma parte e o gado 
comeu a outra. Aí, em 82 mesmo, 
nós procuramos o juiz de novo - e 
não foi uma só vez - daí ele viu 
que nós estava pressionando mui 
to. . . não tinha mais o que dizer, 
disse que era ano eleitoral enao 
ia resolver nada. 

Então a gente esperou. Bom, resu 
mindo um pouco a história, quan 
do foi agora em dezembro, já no 
fim do mês... e o gado rapaz, in 
sistindol Nós, várias vezes, fo 
mos mesmo aos Brito. Mandamos re 
cado pra ele, pra nós seencontrar 
no outro terreno, da outra fazen 
da, que ele viesse até nós por 
que nós não queria saber mais de 
confusão... eles não vieram. Daí 
tem um rapaz lá que tinha um cer 
cado e nós todo dia prendia 10, 
15, 20 cabeças do gado deles ... 
agora, nós não sabia quem é que 
soltava 1 Nós prendia ã tardezi 
nha e no outro dia de manhã o ga 
do não estava mais. Acho que era 
os vaqueiros que vinham â noite, 
levavam pro outro lado e soltava, 
quando é no outro dia o gado ama 
nhecia novamente dentro da roçai 

A justiça não toma as providênci 
as. Mesmo quando a gente deu par 
te ao juiz ele veio cá pra ve 
quem deveria cercar, e disse: 

"- Vocês não têm condições de cer 
car. Cercar agora, quando o 
rio encher arromba com esta cer 
ca... vocês vão ter condições 
de fazer cerca todo ano?" 

"- Bom, nós não temi" 

"- Ê. Já sei que ruim são eles 
mesmo. Eles não querem acordo 
com vocês. Eu vou chamar eles 
e eles tem que fazer." 

Mas isso era quando ele via nós 
... quando nós ia dar queixa pra 
ele, porque nada disso ele fazia 
E quando vimos que ele não ia re 
solver, dissemos: 

"- Sabe o que vamos fazer? Quem 
vai resolver somos nós mesmos I" 
Quando foi em janeiro,lá pro dia 
6 ou 7... nós tem lá uma cobrazi 
nha que ela quase fala,entendeu? 
A gente faz um sinal pra ela e 
ela entende um pouco. Daí a gen 
te disse: 

"- Olhe, tá acontecendo  isso  e 
isso e a partir de hoje  nao  va 

B 

ZE- 

mos aceitar mais o gado deles 
aqui. Então nós queremos uma pro 
vidência da gente mesmo." 

Bom, nós dissemos isso de manhã, 
com 2 4 horas a gente viu uma "abe 
Ihinha azoar". Isso foi na sexta- 
feira e no sábado os Brito viram 
2 vacas dele morta. Agora,   nós 
não sabemos se foi essa cobrinha 
que nós soltemos. Nós demos a or 
dem a ela pra fazer isso,  enten 
deu? E na certa ela cumpriu a or 
dem que demos. Aí no  dia  8  os 
Brito foram a Porto da Folha pro 
curar a polícia que no outro dia, 
dia de domingo, veio intimar nós; 
dizendo eles que nós tinha  mata 
do 2 vacas... 

Haò como e-ò-óa vaca apareceu mo* 
ta?   Hai>   tznuai,   de voclò,   tia Wiofl 

Foi dentro da roça.Porque a ilha 
está dividida: uma parte tá era 
roça e a outra ainda está o mato. 
E essas bichas... uma foi encon 
trada dentro d'água, na "treves 
sia" , não tinha cicatriz de nada; 
e a outra foi encontrada dentro 
do mato mesmo. E nessa outra eles 
encontraram muito sangue e disse 
ram que tinha sido de bala, mas 
nós não tinha arma pra fazer es 
se trabalho. Temos simplesmente 
essa cobrazinha, entendeu? Ela 
chegou, acho, em vez de pegar no 
pê, pegou na cabeça... Por isso 
que aconteceu esse conflito todo. 
Aí quando eles procuraram a polí^ 
cia, imediatamente eles vieram, 
no outro dia, na nossa aldeia. 

Chegaram lá perguntando: 

"- Qual é a novidade daqui?" 

Como nós não estava sabendo ne 
nhuma, dissemos: 

"- Que nós saiba, nenhumal 

AÍ o cabo Cícero disse: 

"- Não sabe o quê, rapaz I Como ê 
que vocês matam o gado dos Bri 
to e diz que não sabe?" 

"- Bom, essa conversa é desconhe 
cida pra nós. ^Se está havendo is 
so aqui, nós nao estamos sabendo." 

"- Pois estál (cabo Cícero disse 
bem assim). Eles encontraram 
bem aqui dentro da aldeia e 
eles me procuraram e eu vou 
resolverl" 

Nós disse: 

"- Pois muito bem. Agora, o  que 
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a gente acha estranho é que des 
de 82 que nós vem procurando a 
justiça, inclusive o senhor mes 
mo veio aqui com o avaliador da 
justiça pra avaliar o prejuízo,e 
onde é que está esse processo que 
o senhor fez aqui com o avalia 
dor da justiça, engavetou e não 
soube tirar pra ver como é que 
estava?" 

"- Não, eu não quero saber! Que 
ro saber que eles me procura 
ram e eu vou resolver." 

"- Então o senhor vai resolver. 
Agora, só que o senhor nunca vai 
saber quem foi que matou essa va 
ca. Quem sabe num foi eles, so 
pra fazer mal a nós, né?" 

"- Não sei! Se eu soubesse quem 
foi, eu levava preso agoraI" 

Isso eles andava ã paisana ( sem 
farda); 

"- Bom, isso vai ser difícil, ca 
bo, descobrir, porque nós desço 
nhece essas vacas mortas aqui.Se 
ela morreu, deve de ter sido ai 
guma cobra..." 

Isso foi no dia 9, que eles vie 
ram, e a intimação era pra 14 de 
janeiro, numa sexta-feira. 

Aí nesse dia, tinha lã uma reu 
nião das comunidades vizinhas 
(não índios); eles pediram pra 
fazer lá dentro da aldeia,   nós 

aceitamos e participamos. Tinha 
o presidente do Sindicato e uma 
Irmã. A noite nós nos reunimos: 
"- que ê que nós vamos fazer? Is 
so aí é uma trama deles pra pren 
der nós, então a gente tem que 
procurar jeito de nos defender." 

Segunda-feira nós fomos a Pão de 
Açúcar (AL), chegamos lá e liga 
mos primeiro pra CPI de Sergipe. 
Mas como era época de férias, a 
Beatriz falou que ela não podia 
dar uma ajuda mais concreta por 
que não tem um departamento jurT 
dico. A gente já ia telefonar pra 
CPI de São Paulo, aí ela chegou 
e disse: 

"- Eu acho que é muito melhor vo 
cês ligarem pra CPI de Sao 
Paulo, porque eles têm um de 
partamento jurídico." 

"- Nós só estamos comunicando a 
CPI de Sergipe pra vocês ficarem 
sabendo, mas vamos ligar pra CPI 
de São Paulo e pra FUNAI. Inclu 
sive, quem falou inté com o dele 
gado da FUNAI fui eu. Eu liguei 
e contei. 

Ele disse (FUNAI): 

"- O que é que está havendo?" 

"- Está havendo isso... (daí con 
tei o problema do gado) e a gen 
te quer saber hoje qual ê a posi 
ção que a FUNAI vai tomar." 

(osé Apolônio e Raimundo Xokõ num debate público em Sao Paulo, 
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"- Como é seu nome?" 

"- José (não disse meu sobrenome 
não)." 

"- Mas você não está me  ameaçan 
do não, não é?" 

Cheguei inté a ficar assustado. 
Tá pensando o quê? A gente está 
comunicando e eu pedi uma deci 
são dele daquele momento pra ele 
dar: 

"- Não senhor, estou comunicando 
pro senhor tomar uma decisão,por 
que eles querem prender nós!" 

"- Então muito bem. Vocês  estão 
intimado pra quando?" 

Eu cheguei, contei que era 
dia 14 e ele disse: 

pro 

"- Não vão não! Mande 2 ou 3 ho 
mens pra cidade que a gente 
vai mandar um agente aqui  da 
FUNAI." 

Então nós ficamos assim. Volta 
mos e fizemos outra reunião na 
segunda-feira e colocamos que a 
gente tinha conversado com o pes 
soai os assuntos daqui com a CPI 
de SP, de Sergipe, pessoal de Bra 
sília que assuimiram a União dos 
índios (UNI) e a FUNAI. Então 
nós ficamos um pouco tranqüilos. 
Na terça-feira fomos a Aracaju, 
demos entrevista nos jornais pro 
pessoal saber, nê? 

Já que a FUNAI tinha dito que não 
era pra nós ir, nós anunciamos 
que não ia comparecer na Polícia. 
Aí com isso, eles criaram mais 
raiva, foram a Aracaju e trouxe 
ram o Delegado da Superintendên 
cia acompanhado de cem soldados. 
Isso, eles ficaram com eles um 
dia e uma noite. Na sexta -feira 
nós fomos a Porto da Folha: fui 
eu, Zuza e Oliveira (irmão de Rai 
mundo); chegamos lá e estava o 
advogado da FUNAI, Dr. Moacyr, e 
um indigenista da FUNAI. AÍ nós 
colocamos o problema. Eles per 
guntaram quem tinha matado as va 
cas, daí dissemos: 

"- Nós não sabemos. Acho que foi 
uma cobrazinha que temos lá que 
fez esse trabalho..." 

Ele disse: 

"- Então tudo bem!" 

Aí de lá nós conseguimos vir â 
área. Veio a gente, o Presidente 
do Sindicato, a Polícia e  a FU 

NAI. Passamos lá na casa dos Br_i 
to, ele não estava,estava em Pro 
priá, só estava na casa a mulher 
dele. 0 pessoal da FUNAI conver 
sou com ela dizendo que tinham 
vindo pra resolver o problema. Ela 
então disse: 

"- Eu espero que vocês resolvam 
da melhor maneira possível, por 
que ali não tem índio..." 

E começou a atacar um pouco nós. 

Fomos até a área, chegamos lá e 
mostramos. Aí o advogado olhou 
assim pro cabo e disse: 

"- Olha você fique sabendo que ho 
je nós só volta com a decisão 
certa, entendeu? E outra: os 
índios não podem cercar isso 
aqui não, quem deve cercar são 
eles mesmo." 

Nós voltamos e passamos novamen 
te na casa dos Brito. Eu já fui 
com o gravador preparado. Quando 
a gente pára o carro e salta ela 
vem com a mesma conversa: atacan 
do nós, dizendo que o esposo de 
Ia não era mau, porque se fosse 
já tinha mandado bater em nós, 
mandado matar... 

Aí peguei o gravador, liguei e 
fiquei em pé entre ela e o pesso 
ai da FUNAI: gravei tudo. Depois 
telefonaram pro João Brito, que 
estava em Própria, e o delegado 
de polícia pediu pra ele vir com 
urgência porque a FUNAI tinha vin 
do pra resolver o problema. Ele 
veio. Daí nós não foi â Delegacia 
como estava marcado. Quem foi pra 
lá foi a FUNAI e tiveram um deba 
te por mais de 3 horas. Eles en 
traram ãs 6 da noite e saíram ãs 
10 e ficou certo que eles é quem 
iam cercar. Aí o tal de João Bri 
to pediu que a FUNAI fizesse uma 
cerca, daí ela disse: 

"- Bom a gente vai fazer. Agora, 
primeiro a gente vai trazer um en 
genheiro pra vê se a gente faz 
uma cerca pra ficar para sempre. 
Pra gente fazer todo ano,a FUNAI 
não vai fazer. Agora, se ele ver 
que tem condições de fazer uma 
cerca que nunca se acabe, nós va 
mos fazer. Agora, a de vocês tem 
que ser feita agoraI" 

Ele disse: 
"- Está certo!" 

Aí o advogado, que já tinha sido 
informado de que havia  gado dos 
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ZE- 

B ■ 

ZE- 

B - 

ZÉ- 

B 

ZÉ 

Brito lá, disse: 

"- E outra^ a partir de amanhã 
vocês têm que retirar o gado 
de lá." 

Aí no sábado (isso foi na sexta- 
feira) eles começaram a retirar 
o gado e a cerca era pra ir come 
çando^na sexta-feira... daí tam 
bém não sei se eles fizeram a cer 
ca, entendeu? 0 rio encheu e õ 
gado também não atravessou mais. 

Agora parou um pouco. E até a 
nossa vinda pra cá (fev./83) tava 
inté calmo. Agora, os Brito es 
tão dizendo que lá tem uns 40 xõ 
cõ que ele ia arrancar a cabeça? 

Kgofia ea quzKla. que uocê-ó me ^a 
laòAo.m da. paòlção da FUA/AI em *ê 
-Cação ã tíMa  de você.6: a CaiçcuiaT 

Quando a gente saiu da Caiçara, 
em 79, teve um advogado, Dr. Ro 
mi Ido. . . porque nessa época eu nãõ 
fazia parte do Conselho não... 

Você.  e ConAoXheÁJio  da tKlbo Xoaõ? 

Eu sou. Entrei há pouco tempo. 

5eu Rai.mu.ndo  tamb&m  e? 

Não. Mas^vai haver uma eleição 
agora e nós estamos com vontade 
de colocar ele. Inclusive,quando 
ele quis fazer esse docunento pra 
nós assinar, pra ilha ficar pra 
nós... 

Quem á^z e44e documento? 

Foi o Dr. Romildo* aqui de Brasí 
lia. 

- Va   FUWAI? 

- Sim. Ele disse que era um dos fun 
dadores da FUNAI. Então fez esse 
documento pro Conselho dos Xocó 
daquela época assinar. Naquela 
época eram 10... Dizendo que a 
ilha era nossa e a Caiçara ficas 
se prós Brito. E quase que a gen 
te assina esse documento, porque 
os Brito, nesse espaço de tempo 
que nós entramos lá na ilha,tran 
caram todas as estradas pra nós 
não entrar lá na Caiçara. Então 
dissemos: 

"- Nós só assina esse documento 
se o senhor abrir as estradas,co 
locar um posto médico aqui dentro? 
uma professora e outras solicita 
çÕes que fizemos â FUNAI.   Se a 

Ver Relatório Adiante 

FUNAI cumprir com isso, nós pode 
mos assinar..." 

B - E você.6  iam  dc&lttlK  da  Calq.ana? 

ZÉ- Era. Mas você sabe que naquela 
época a gente estava muito sufo 
cado, entendeu? Então pensamos 
assim... mas depois a gente viu 
que não dava certo e ninguém as 
sinou. Também a FUNAI não cumpriu 
... e quando foi agora,desta vez 
que o advogado veio, estava eu, 
ele e o delegado de polícia e eu 
falei: 

"- Olhe, essa terra aí é 
Você está sabendo disso? 

Ele disse: 

nossal 

"- Cale com isso, rapazI    Essa 
terra aí não dá pra vocês?" 

"- Hoje ela dá,  mas amanhã não 
vai dar mais não." 

B - Çuem lalou aòòlm? 

ZÉ" Eu que falei pro advogado da FU 
NAI, Dr. Moacir... porque nós es 
tava lá em frente à ilha... 

fi 

R  - 

za- 

Maò a FUWAI òabe que a Calçafia é 
de VOCCA? Todo mundo òabe inclu 
4-cue 06 Bfiito, quz a tcfifia e de 
voezò. 

A  FUNAI  sabe  sim. 

Sabei A gente tem documento dizen 
do que a terra é nossa e os Bri 
to tem uma certidão negativa que 
arrumaram lá com o prefeito. Ago 
ra, a FUNAI mesmo sabe. Antes dê 
fazer aquele documento que ela 
que a gente assinasse, o Dr. Ro 
mildo disse: 

"- Eu sei que aquilo ali ( a Cai 
cara é de vocês. Mas a FUNAI 
agora não tem condições de lu 
tar por essa terra." 

R Disse isso a mim! 

ZE- Foi. A FUNAI disse lá, sem a gen 
te mesmo entrar em detalhe sobre 
a Caiçara, ela mesmo disse: 

"- Eu sei que essas terras é de 
vocês. Vocês estão sabendo dis 
so?" 

Daí a gente falou bem assim: 

"- O senhor que está chegando ago 
ra está, imagine nós que nasce 
mos ali, que é que nós vamos di 
zer?.' " 

Ele disse: 

"-  £,   mas   a  FUNAI  não    vai ter con 
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dições pra lutar  por  aquela 
terra alí..." 

B 

ZE- 

Então   veio   com   eó-òe docunmito 
voc&i   a.6AÍncL>L&m  díò-Lòt-indo. 

pà.a 

Foi. Pra desistir, entendeu? E a 
gente quase que assina esse docu 
mentoj Mas mesmo que a gente ti 
vesse assinado, isso não ia ser 
muito válido.Porque quando a gen 
te se reunisse novamente e se 
conscientizasse, aí voltava atrás. 
Porque nós não desistimos da Cai 
cara nãol Não queremos entrar em 
questão agora porque precisamos 
resolver as outras coisas primei, 
ro, entendeu? Dal os Brito es 
tão pensando que a gente está fa 
zendo outro trabalho pra voltar 
ã Caiçara. Por isso que eles ven 
deram essa parte. Não venderam 
toda não, dividiram a Caiçara e 
venderam uma parte. Agora, nós 
nem sabemos se eles' venderam mes 
mo, se é verdade isso. Está um 
pouco assim confuso porque o ca 
ra está gastando um dinheiro quê 
nao é fácil: desmatou um bocado 
de terra, inclusive a área que 
ele comprou... Está transforman 
do a área em roça. Construíram 
uma bela casa lá... derrubaram 
as nossas 22 casas e no meio de 
2 eles construíram uma,entendeu? 
Levantaram uma casa lá dizendo 
que nós não vá pensando em voj. 
tar â Caiçara, porque agora é de 
le e com ele o negócio é diferen 
te. Então nossa situação agora 
está assim: cai mas não cai. 

Pois él Talvez eu seja até um 
dos que vá primeiro, mas dentro 
da aldeia Xocó sempre vou dizer 
a verdade e morro dizendo a ver 
dade: a Caiçara e nossa! Ele com 
prou porque quis comprar,sabendo 
que a Caiçara é nossa. 

Até o filho dele falou: 

"- Olha, meu pai, se eu fosse o 
senhor não entrava nesse im 
prensado aí, porque aquela ter 
ra é terra enrolada, aquilo e 
terra de índio I" 

Aí ele falou: 

"- Mas eu vou comprarl" 

E comprou. No meu ponto de vista 
ele comprou uma questão pra ele. 
Ele não foi enganado, foi saben 
do que aquela terra alí não é dos 
Brito, é dos Xocó. Nasci e me 
criei dentro da Caiçara e aquela 
terra nos pertence, é nossal 

B - Seu pa-i   e 4ea avo  na-ice-tam iã? 

R - Exatamente. Nesceram e se criaram 
dentro da Caiçara. Eu tenho 48 
anos e vou completar 49 no dia 22 
de dezembro, sempre ouvi meu pai 
dizer, minha mãe, minha avó: 

"- Olhe meu filho,essa terra per 
tence a vocês!" 

E contava o ocorrido do que se 
passou... naquele tempo em que fo 
mos espancados... naquela pança 
daria... com coronel espancando 
nós. E eu sempre sabendo que a 
terra é nossa. Meu pai, meu avô 
já morreram. Minha mãe já comuns 
85 anos está bem velhinha e na 
Caiçara tem um pé de tamarino mui 
to bonito, que dá uma grande som 
bra, que foi ela quem plantou.En 
tão ela conta todos os detalhes, 
certinhos... como é que foi o 
acontecido alí... 

Então como é que os Brito,vêm di 
zer que a terra é deles?! 

Semp/ie úotiam 04 Bi-ito, dzòde a 
época  doò  4eu4   auÕ-ò? 

Sempre. 0 avô do João Brito, do 
Toninho. Sempre os Brito! Na ba 
se da pancadaria... tempo de co 
ronel: espancando, aquela coisa 
toda... 

B - UaltoA XocÕ áoiam mbona neó4e tem 
po? 

R - Foram embora com medo, coitados. 
Porque se dissesse que eram cabo 
cio, eles apanhavam... 

B - E a língua  Xocó? 

R - A língua Xocó eu não alcancei por 
que já estava pra trás... o pes 
soai ia deixando de falar... com 
medo. Porque se dissesse assim, 
que era índio, levava porrada. E 
por isso o pessoal mais antigo 
apanhou mesmo, porque dizia que 
era caboclo e que as terras foi 
D. Pedro II quem deu. e o que os 
Brito queria era tocar o pessoal 
pra fora e ficar com a terra. 

B 

R 

B - 

ZE- 

A FUWAI /teconhece voczi   como 
dlo? 

<.n 

Reconhece sim, e a ilha como nos 
sa. Só a Caiçara não. E agora 
eles querem colocar um posto da 
FUNAI lá na ilha. Ê possível até 
que já tenha chegado porque eles 
disseram que ia na segunda quin 
zena de fevereiro... 
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B - ú que vocíò ackam da c-t-tação de,£ 
íe poòto? 

R - Eu já ouvi falar muita coisa da 
FÜNAI, muita coisa ruim... mas 
apesar de saber tudo isso, espe 
ro que ela vá lá e defenda nós. 
Faça as coisas direitinho. Por 
que ela está aí pra isso, né? 

ZÉ- A FUNAI tem suas falhas, mas a 
gente está precisando de escola 
lá. As crianças querendo estudar 
e a gente espera que ela dê cober 
tura. Só que não pense que chefe 
de posto vai chegar lá e fazer 
o que ele quiser não. Vai fazer 
o que nós querl 

B 

ZÉ- 

B 

ZÉ- 

E 04 oiitKoi, KocÕ quJL moham m kta 
goai,   Oò  Kocd-K.ifLlfii? 

Ah, eles sempre diziam que nós 
tinha ficado lá mole e coisa e 
tal e a gente dizia que eles ti 
nham saído por medo. Eles aí res 
pondiam: ~ 

"- Não, não saímos por medo. Nós 
saímos para garantir a nossa 
língua e a nossa tradição." 

Aí nós dissemos: 

"- Então nós também não tivemos 
medo porque nós ficamos pra ga 
rantir a terra." 

££e4 úalam a língua? 

Falam. Inclusive vocês vendo  um 
Xocó-Kariri e vendo nós    não 
tem quem diga que nós somos tudo 
de uma aldeia só. Por quê? Por 
que eles saíram e conviveram en 
tre eles mesmo... juntos, enten 
deu? E nós ficamos com branco no 
meio, daí misturou. Mas o segre 
do mesmo dos Xocó eles é quem sã 
be. — 

B 

ZÉ- 

E  você.*,   nao   tòtão ptnòando m 
pfizíLndzfi  com  ítíA? 

fita 

Eles são muito amigos pro nosso 
lado porque nós somos duma raça 
só. Mas a gente está meio afasta 
do, entendeu? — 

E ie uocê-6 fiztomam a Calçaria, gue, 
2. a títua oniglnal dzln-ò -também, 
dal  aizò   não   vão  -òe chegai  ma-t-i ? 

ZÉ- Nós pensamos muito. E tem um es 
paço que a gente pode usar, viu? 
É através do futebol. Eles; são 
doidos pra jogar com a gente, en 
tendeu? Já acertamos até pra jo 
gar com eles lá e cá. 

B - E^e4 -têm poòto   da  FUWAI lã? 

ZÉ- Eles têm. Eles são doidos pra vim 
brincar lá com a gente,mas é que 
o campo ainda não está pronto:fi 
zemos só um lado. E nós temos cer 
teza que, não das primeiras ve 
zes, mas depois da terceira ou 
quarta a conversa entre nós vai 
ficar bem adiantada, entendeu? 
Eles nunca soltaram nada pra nós 
não, mas quem sabe através dabrin 
cadeira eles vão soltar. 

Eles cismaram porque já tinham 
ido a Brasília, tinham procurado 
o problema da Caiçara...antes de 
nós... nós fazendo o trabalho lá 
em silêncio e eles também lá fa 
zendo entendeu? Eles estavam fa 
zendo esse trabalho para entrar 
na ilha, mas quando eles foram, 
aí nós dissemos: 

"- Não, na ilha não. Na ilha nós 
já vai entrar. Agora, se vocês 
quiserem pra nós entrar na Caiça 
ra, a gente topai" 

Daí eles cismaram, entendeu? Por 
que eles chegaram até a desço 
brir... foram a Brasília, mas a 
ilha não dava pra nós, entendeu? 
Porque eles são muitos, são uns 
800. Agora, pra Caiçara... mas 
agora eles têm também a terra de 
les. 

Mas devagarzinho nós ganha essa 
terra. Não carece pressa... cha 
mando aos poucos... pode até ser 
que não seja pra mim. Mas pode 
ser pra meu filho, pra minha fi 
lha. Isso eu tenho uma grande sa 
tisfação. Nem que seja pro futu 
ro: Xocó está apossado na Caiçã 
ral Isso pra mim, mesmo eu mortei 
pode chegar na minha cova, pisar 
assim e dizer: 

"- Raimundo, hoje somos os donos 
da Caiçara I" 

Pra mim, mesmo eu morto, ainda o 
coração se alevanta, o espírito 
digno de um X0CÕ1 
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Documentos da Funai 
sobre os Xokó da Ilha de 
São Pedro 

Levantamento da antrop óloga 
Delvair Melatti 

Em 1979, a FUNAI envia â área 
Xokõ uma antropóloga Delvair Melatti, 
para que faça um relatório sobre a 
situação. Neste levantamento a antro 
póloga apresenta um histórico da ocu 
pação das terras da Ilha de São Pedro 
e Caiçara pelos índios Xokó, com da 
dos retirados de documentos de 1749 
e 1761, entre outros. 

Do relatório consta também um le 
vantamento genealógico e demográfico 
dos habitantes. A partir dos dados 
colhidos a antropóloga considera com 
provada a ascendência indígena da po 
pulação que se identifica como Xokó. 

Abaixo alguns trechos transcritos 
do parecer da FUNAI: 

"Documentos de 1749 e 1761 mencio 
nam a existência do grupo Xokó no 
baixo rio São Francisco, no lado de 
Alagoas (Hohenthal, 1960:49). Em outro 
documento do século XVIII, os "... ín. 
dios moravam na Aldeia do Pão de Açu 
car, em Penedo" (p. 50). O mesmo au 
tor faz um apanhado da situação atual 
dos índios do Nordeste: "Continuando 
rio abaixo (São Francisco), de Colégio 
a São Pedro, no Estado de Sergipe,so 
brevivem uns cinqüenta descendentes 
de índios Xokó e Natu; ainda outros 
moram em Pacatuba, nesse mesmo Esta 
do" (p. 59) 

Os Xokó não mencionaram a exis 
tência de índios Natu entre eles ou 
que tivessem parentes em Pacatuba. 

Ao longo do rio São Francisco si 
tuavam-se vários agrupamentos indíge 
nas que foram catequizados por missio 
nários capuchinhos. A literatura con 
sultada não localiza os Xokó na Ilha 
no século XVII, mas sim os índios 
Orumarus (Aramurus). Não fica claro 
se estes índios foram aldeados juntos 

sibs. 
Xokó 
com 

aos Xokó, ou se naquela  época  eram 
assim denominados, ou se estes nomes 
pertenciam a metades, clãs ou 
Só a partir do século XIX, os 
são explicitamente mencionados 
esta designação.(...) 

Um Documento de Ultramar (1786-98: 
324) diz que os Orumarus foram incor 
porados ã aldeia de Pacatuba. Os Ro 
maris ora estão localizados na Ilha 
do Ouro, em Própria, em Porto da Fo 
lha, ora na Serra do Pão de Açúcar , 
entre 1698 a 1746. 

Segundo Hohenthal (1960), depois 
de 1759 os Romarís (Omarís) se esta 
belecem em Própria e São Pedro (p.48). 
Os Abacatiara foram visitados em 1898 
por Monsenhor Capitulino Carvalho na 
Ilha São Pedro Dias. Essa Ilha está 
entre o Pão de Açúcar e Belo Monte. 
0 nome da Ilha foi posto em homenagem 
a um missionário jesuíta do local(p. 
51). Os Ciocó (Shocó ou Ceocose) fo 
ram localizados em Pacatuba (Doe. de 
Ultramar). 

0 Memorial das Terras (1884) men 
ciona que a Fazenda Caiçara fora  in 
cluída no tombamento de 1745,aí exis 
tindo gado vacum, cavalar e escravos. 
Ficava a uma légua de Araticun.   No 
Inventário dos Documentos (1913:313) 
este faz referência ã Missão de  São 
Pedro e de Pacatuba em 1758 (p.314). 
Em 1821 é criada a Freguesia de  São 
Pedro do Porto da Folha com sede  na 
Ilha de São Pedro. Segundo Mott (1974) 
a Missão de São Pedro em 1829  tinha 
139 índios (p. 164) e em 1802  havia 
241 pessoas, e 300 em 1808 (p. 170). 
Em 1829 o Capitão-Mor de Índios esco 
lhe 8 índios de São Pedro para se em 
pregarem no exército e marinha (p.168). 

Gardner (1942), em sua viagem pe 
Io rio São Francisco, aporta em 1838 
na Ilha de São Pedro e descreve como 
a encontrou: "... cerca de meia lé 
gua de comprimento por um quarto de 
largura, plana e de solo arenoso." 
Criavam porcos e cabras (p. 103).  O 
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número de famílias era além de 40 e 
a maioria eram índios civilizados.Os 
índios estão diminuindo. Havia uma 
Igreja na Ilha (p. 104). Havia pouca 
alimentação no local (p.107). O pei 
xe era o prato principal. As crian 
ças andavam nuas e os adultos senü 
despidos. As mulheres fiavam algodão 
(p. 108). 

Em 1841 a sede da Freguesia de 
São Pedro é mudada para Buraco (atual 
Porto da Folha). Em 184 9 Frei Doro 
theo chega à Ilha para assistir aos 
índios. Já 1870 três índios do aldea 
mento de Porto da Folha fazem recla 
mações no Rio de Janeiro (pelas suas 
terras?). - APES, 3- secção, n9 1 -. 
Cícero, o capitão atual do PI Kariri, 
conta que nesta viagem o índio Gesuí 
no e mais duas pessoas foram buscar 
os documentos de doação da Ilha, por 
D. Pedro II. Na volta, ao chegarem 
em Porto da Folha, os capangas dos 
Britto se apossaram dos documentos. 
Desconhecem o fim que eles tiveram. 
Acham que no Museu Imperial de Petró 
polis há cópias desta doação. Poste 
riormente, também, o caboclo Inocên 
cio foi ao Rio de Janeiro para tra 
tar sobre a terra. 

O Frei Dorotheo, em carta dirigi 
da ao Presidente da Província e Ve 
readores, em 1872, diz que os índios 
de São Pedro são "...domésticos qui 
si ocupão na lavoura e na factura de 
panellas e potes em grande iscalla 
. ..". Neste mesmo ano, o Juiz de Di 
reito de Villa-Nova, em Ofício aõ 
Presidente da Província, informa que 
existe há tempos os aldeamentos de 
Pacatuba e de São Pedro,cujos índios 
estão reduzidos a pequeno número e 
são "civilizados". Novamente em 1888 
quatro índios, de São Pedro, vão pa 
ra o Rio de Janeiro reclamarem a res 
peito das terras que estão sendo in 
vadidas por vizinhos (APES, 3- sec 
ção, n9 1). O Jornal Gazeta de NotT 
cias, de fevereiro de 1917, informa 
que três índios de São Pedro foram 
reclamar ao Governador da Bahia con 
tra o esbulho de terras que há muito 
estão sofrendo. Pleiteiam a restitui 
ção dos terrenos ocupados por João 
Fernandes de Britto. 

O capitão Cícero, do PI Kariri, 
informa que em 1930 o índio Inocên 
cio manteve contato com o Governador 
do Estado de Sergipe e este mandou 
que tomassem a Ilha, cujo dono já 
era Antônio Britto, descendente de 
João Porfírio. A polícia e os '"cabras" 

vieram retirá-lo da Ilha, mas Inocên 
cio e Manoel Francisco (Lapada) ai 
permaneceram. 

Em 1964 fazem um abaixo-assinado 
ao Presidente da República, pedindo 
a posse da Ilha. O SPI faz um levan 
tamento da situação. O capitão Cíce 
ro em 1966 vai ã 3- DR expor o pro 
blema e o Delegado manda um chefe de 
posto fazer um levantamento das es 
crituras dos terrenos. Mas a Câmara 
local pede ap Governador de Sergipe 
para que as terras fiquem sob o domí 
nio da Prefeitura de Porto da Folha. 
(...) 

O Diário da Manhã (11/04/1917) pu 
blica cópia da carta de aforamento 
de quatro áreas dos terrenos dos ín 
dios de São Pedro em 1888, aforados 
por Fernandes da Silva Tavares e ou 
tros. A carta é datada de 22/11/1879. 
Na mesma data, outra carta de afora 
mento de três áreas, que são transfe 
ridas ao Cel. Fernandes de Britto que 
as comprou por 2 72.000, parcelados a 
partir de 07/03/1898. Parece queocor 
reu um desentendimento entre as famT 
lias Tavares e Britto, sendo que es 
te ganha a causa e se torna proprie 
tário de dois lotes. Em 1964 a Pre 
feitura de Porto da Folha fez o afo 
ramento da gleba Belém, não especifi 
cando os limites da mesma. Mais tar 
de os Britto conseguem outro documen 
to que contém os limites da terra. 

Antes de dirigir-me â Ilha, visi 
tei o PI Kariri; aí Cícero de Sousa 
Santiago contou-me parte da história 
de sua tribo. Inclusive fornecendo 
alguns documentos antigos que lhes 
fora dado pelo Irmão Fábio, da Dioce 
se de Própria. Dentre os índios do 
Posto Indígena, o capitão é o mais 
interessado em reaver a Ilha de São 
Pedro, mas particularmente não mani 
festou desejo de aí residir, mas sim 
alguns de seus patrícios. Os Xokó 
(Soco ou Choco: nome de um pássaro) 
residentes no PI Kariri são origina 
rios da Caiçara ou da Ilha,sendo quê 
seus pais ou avós aí nasceram. A des 
cendência dos dois grupos é proceden 
te de^dois irmãos que se separaram 
(Inocêncio e Maria Castor). O Chefe 
Inocêncio e familiares foram expul 
sos da Caiçara pelo Cel. João Porfi 
rio de Britto, entre 1870 a 1898. Em 
1889 tentam reaver, sem sucesso, a 
Ilha. Saíram de suas terras há mais 
de 90 anos, quando os Britto invadi 
ram a Ilha. 
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O avô dos Britto mandou embora 
muitos caboclos velhos, sendo que ai 
guns vieram a falecer devido ã mudan 
ça. Para que deixassem a área, manda 
va que deitassem os índios na areia 
quente do meio-dia e aplicassem uma 
surra neles. Narram que Antônio Brit 
to andava sempre cercado por seus ca 
pangas e batia de chibata nas mulhe 
res. Muitas delas o enfrentavam cora 
josamente. 0 velho índio Manoel San 
tos (falecido) fugiu para Porto da 
Folha porque um dos Britto queria fa 
zê-lo engolir um telegrama. Se recu 
sasse, seria chicoteado até falecer. 
Era filho da índia Rosalina e de um 
filho dos Britto. 

Na época em que os Xokó foram pa 
ra o PI Kariri, este ainda não fora 
criado, isto acontecendo somente em 
1944. Os Xokó escolheram cano refúgio 
os Kariri (1941) , após uma última ten 
tativa de se reapossarem das terras 
de onde foram expulsos, porque manti 
nham relações amistosas com aquele 
grupo. Por ocasião dos Ouricuri se 
visitavam. Ainda se encontram vesti 
gios na Ilha, do local (pátio) onde 
realizavam o Ouricuri. Após a fixa 
ção dos Xokó no PI Kariri, os laços 
que uniam os transferidos e as res 
tantes famílias Xokó que permaneceram 
na Ilha na "propriedade" dos Britto, 
ou em Mocambo, povoado próximo a Ca_i 
cara, se dissolveram por pressões im 
postas pela referida família. 

Atualmente através do CIMI e do 
Chefe do PI Kariri reiniciaram os con 
tatos com os^caboclos Xokó da Ilha, 
com a intenção de voltarem ao seu Io 
cal de origem. "■ 

Em maio de 1979 o filho do capi 
tão Cícero e o Chefe do PI Kariri es 
tiveram na Ilha e foram recebidos pe 
los caboclos. Estes receavam que as 
informações que foram gravadas, na 
ocasião, caíssem em posse dos Britto 
e posteriormente estes agissem con 
tra eles. Os Xokó do Posto também sen 
tem-se observados e vigiados poragen 
tes policiais a mando dos Britto. Re 
ceiam retornar até mesmo a passeio â 
Ilha. 0 capitão Cícero e mais 35 In 
dios também estiveram no local alguns 
meses atrás, para fazerem um levanta 
-mento genealógico. Permaneceram 1 ho 
ra no local. Os caboclos, no princX 
pio, recusaram-se a fornecer as in 
formações solicitadas por desconfian 
ça. Esta mesma desconfiança aconteceu 
comigo, pediram minha carteira de 
identidade profissional. Dizem  que 

os Britto mandam pessoas para  entre 
vista-los e depois os prejudica.(.,.) 

A situação dos Xokó agravou-se 
em 1977, quando a família Britto os 
proibiu de plantarem na Caiçara e na 
Ilha. Estes índios pertencem ã Dioce 
se de Própria, recebendo r orientação 
e assistência da mesma. Foram os mis 
sionârios que divulgaram a identida 
de étnica dos habitantes da Caiçara, 
ao entrevistarem a índia Maria José, 
de mais de 80 anos, residente em Por 
to da Folha. O Frei Enoque, de Crato 
Cardoso (SE), tem uma fita gravada 
da história da deserção deles. Tam 
bém foram identificadas quatro famT 
lias descendentes do grupo Maromba 
pelo Irmão Fábio (do CIMI), habitan 
tes da Gleba Belém, que moram junto 
aos Xokó. 

Contam que os mais velhos, como 
por exemplo a Senhorinha, considera 
da a Rainha do terreiro (morreu ha 
15 anos atrás), negava que era Indi^ 
pois temia ser surrada até a morte 
pelos Britto. Os caboclos mais valen 
tes fugiram do local e os mais fra 
ços permaneceram na Ilha, mas renega 
ram sua ascendência indígena. Os 
pais não conversavam na língua indl 
gena e não falavam sobre sua identi 
dade em frente aos filhos, por medoT 
Também por recear um represália, a 
cabocla Maria José (antiga cantadora 
ritual) nunca cantava em frente a 
seus parentes. Todos têm consciência 
de que seus antepassados nasceram,se 
criaram e morreram na localidade. 

Os Xokó de Porto Real do Colégio 
casaram com os Kariri, conservando 
assim seus traços físicos indígenas. 
Os caboclos que ficaram com os Britto 
foram se miscigenando ("raciando") com 
brancos ou negros ("cabeça seca"), por 
conseguinte, têm características ne 
gróides e mongolóides. 

Dizem que os habitantes de Porto 
da Folha são descendentes de holande 
ses e que eles trouxeram muitos escra 
vos, colocando-os nas ilhas do Rio 
São Francisco. Os Xokó expulsaram 
aqueles escravos que foram colocados 
em suas terras, mas apesar disto mui 
tos pretos se casaram com caboclos, 
dal os traços negróides. 

Quando D. Pedro II, em 1859, ao 
viajar pelo Rio São Francisco oom des 
tino ã cachoeira de Paulo Afonso,pas 
sou pela Ilha de São Pedro, aí hospe 
dou-se, sendo a residência em que re 
pousou chamada "casa do Império".Nes 
ta época já existia na Ilha o conven 
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to, a Igreja, o cemitério (tem 125 va 
ras em quadro) e as casas residên 
cias. Atualmente restam escombros do 
convento que rodeava a Igreja; vesti 
gios do local das casas, cujo materi 
ai foi carregado pelos Britto para 
sua Fazenda Belém; e a Igreja que es 
tá sendo restaurada pela Diocese de 
Própria. O colégio destinado â edu 
cação das crianças índias encontra 
va-se ao lado da Capela. 0 cemitério 
que fica atrás da Igreja era utiliza 
do pelos jesuítas desde 1883 e atua], 
mente pelos Xokó. 

A terra da Ilha é superior ã da 
Caiçara. É em Caiçara, perto da Ia 
goa, que se acha o cemitério em que 
eram enterrados os antigos caboclos. 
Pagam promessas neste cemitério, atu 
almente. O Imperador doou aos Xoko 
uma légua em quadro, das terras que 
ocupavam. Estas glebas encontravam- 
se dentro da Sesmaria de um portu 
gués. (...) 

Atualmente há uma grande disputa 
entre os Xokó, Elizabeth Britto e fi 
lhos herdeiros, proprietários da Fa 
zenda Agropastoril Belém, que abarca 
as glebas Belém, Caiçara e a Ilha 
de São Pedro. A família Britto está 
radicada na gleba Belém,onde existem 
inúmeras benfeitorias e empregados 
(índios e civilizados). Os Xokó mora 
vam na Caiçara até meados de setem 
bro de 1979, depois passaram para a 
Ilha. Na Caiçara e na Ilha não exis 
tem benfeitorias ou posseiros. Ha 
gado dos Britto. Em 1950 os Britto 
mandaram desmatar a Ilha, na parte 
que ia da prais ("croa") ã Igreja, 
depois isso nunca mais ocorreu. Con 
tam os índios que um mestiço Fulnio 
quis comprar um pedaço da Ilha, os 
Britto não aceitaram, reconhecendo 
que a terra era dos caboclos, que fo 
ra tomada deles na força. Esta fami 
lia Fulniô foi expulsa da Ilha e sua 
casa destruída, sendo as telhas leva 
das para a Fazenda Belém. Antes dos 
Xokó se reapossarem da Ilha, eram 
proibidos de lá plantarem e também 
em Caiçara. Havia fome em Caiçara e 
muitos se transformaram em bóias- 
frias. Já em 1970 a fome tinha viti 
mado algumas pessoas. 

A família Britto é bem relaciona 
da com os políticos locais e regiona 
is. Durante o impasse sobre a reinte 
gração de posse da Ilha, os Xokó con 
taram com o apoio e orientação do Sin 
dicato de Trabalhadores Rurais de Por 
to da Folha e da Diocese de Própria. 

Os Padres são ameaçados de morte pe 
Ia família Britto, por defenderem os 
Xokó. Puseram umadvogado â dispos_i 
ção deles, uma vez que foram despeja 
dos da Caiçara. O Sindicato dos Tra 
balhadores tem um advogado da FETASE 
que advoga os interesses dos caboclos 
era Porto da Folha. (...) 

Brasília,  26/10/79 

DELVAIR M. MELATTI" 

A Posse imemorial da Caiçara 
Terra Xok ó 

A posse imemorial dos índios Xokó 
sobre as terras da Caiçara é testemu 
nhada por vários documentos e depoi 
mentos: 

/ ) e constatada em relatório de Se 
bastião da Silva, funcionário do SPI 
que fez um levantamento no aldeamen 
to Xokó em 11/04/1966: 

"O 29 ponto visitado foi um luga 
rejo por nome de Caiçara; lá encon 
tramos índios trabalhando em cerâmi 
ca. Indiscretamente me aproximei das 
índias mais velhas e perguntei: a sra 
mora aqui há muito tempo? Ela respon 
deu: fui nascida e criada nesta pro 
priedade. Sabe dizer se aqui foi ter 
ra de índios? Respondeu: foi, não é. 
A senhora é índia? Respondeu: meu se 
nhor quem pode dizer que é índio nes 
ta terra, para morrer no pau cano mor 
reram meus avós? A senhora paga ren 
da?_Não senhor, dou a metade da pro 
duçao de minhas lavouras ao proprie 
tário. Perguntei: sabe dizer se esta 
propriedade é demarcada? Respondeu 
que era, mas os marcos foram mudadoa 
Como se chama? Respondeu: me chamo 
Maria Moeda. Em seguida ouvi o Sr. 
Antônio de Dalia, que contou a mesma 
história, acrescentando mais, que a 
metade desta Propriedade já fora ven 
dida por determinação da Câmara dos 
Vereadores da cidade de Porto Folha. 
E assim informam todas as pessoas re 
sidentes do Araticum ã boca da Barra 
do Mucambo, pontos limítrofes da ai 
deia Missão de São Pedro, que sejam 
índios ou não, que ali sempre foi co 
nhecida por terra de índios, da Tri 
bo Xokó, tendo eles abandonado sua 
aldeia temendo a morte,mas nunca dei 
xaram de procurar seus direitos, pe 
dindo providências dos massacres  rg. 
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cebidos dos brancos usurpadores de 
terra de índios, ao Sr. Governador 
de Sergipe, recebendo somente promes 
sa, sem um resultado satisfatório.To 
dos nós servidores do SPI sabemos que 
o maior flagelo do índio brasileiro 
tem sido os brancos invasores de ter 
ra de índios, e nossas pesadas lutas 
não são catequizar o índio, e sim 
combater estes invasores." 

2) é também expressamente reconheci 
da e defendida pela FUNAI, em contes 
tação a uma ação movida pela viúva 
Brito contra os Xokó em novembro de 
1979. Consta das peças processuais 
assinadas pelo advogado da FUNAI,Dr. 
Romildo Carvalho: 

"Com efeito, os índios Xokó sem 
pre detiveram a posse imemorial da 
Ilha de São Pedro, bem assim de CAI 
CARA, não obstante as pressões impôs 
tas pela Autora, que culminaram com 
a propositura da Ação de Reintegração 
de Posse em curso nesse Juízo. 

A verdade é que os índios Xokó, 
desde que se fez sentir a presença 
da família Brito em suas terras (Cai 
cara e Ilha de São Pedro) tudo fize 
ram para se manterem na posse das re 
feridas terras e que, no entendimen 
to daquela gente, nunca a perderam. 

Com efeito, se não podiam nelas 
viver tranqüilamente, faziam quês 
tão de lã permanecerem mesmo receben 
do ordens dos ditos civilizados, con 
tanto que marcassem sua presença na 
área, o que, na concepção deles, sil 
vículas, seria, como efetivamente é, 
o suficiente para que se lhes reco 
nheça a posse sobre as terras que 
constituem a Ilha de São Pedro e Cai 
cara. 

Que, em verdade, os índios Xokó 
sempre detiveram a posse imemorial 
da referida gleba CAIÇARA, onde edi 
ficaram suas humildes casas, manten 
do as suas roças, dedicando-se ã ca 
ça, pesca e criatório, além da fabr^ 
cação de panelas; atividades indis 
pensáveis ã subsistência da comunida 
de Xokó." 

Acrescenta mais adiante o advoga 
do da FUNAI: 

"Que as terras denominadas Caiça 
ra, cuja posse imemorial é dos índios 
Xokó, estão sob proteção constitucio 
nal" (Art. 198 e §§), por isto o juiz 
não poderá reconhecer ã viúva Brito 
qualquer direito de propriedade so 
bre aquelas terras. 

Ainda na defesa dos Xokó, nesta 
mesma ação, ao requerer a nulidade 
dos atos praticados na ação judicial 
conclui o citado advogado: 

"Já tivemos oportunidade de, ao 
contestarmos a Ação de Reintegração 
de Posse proposta pela Autora contra 
os índios Xokó, demonstrarmos que a 
imemoriabilidade da posse dos aludi 
dos índios sobre as terras denomina 
das Caiçara é indiscutível. 

A alegação da Autora de^ser legí 
tima possuidora e proprietária da Fa 
zenda Caiçara constitui um verdadei 
ro álibi através do qual se pretende 
escorraçar os índios de suas terras, 
tal como ocorre com relação ã Ilha 
de São Pedro1 

Justamente no lugar Caiçara va 
mos encontrar as humildes casas dos 
índios Xokó, local em que efetivamen 
te residem; onde sempre se dedicaram 
ã pesca e ã fabricação de panelas, 
além da feitura de parte de suas ro 
ças, pretende a Autora se arvorar de 
detentora da posse e domínioI 

Em verdade, os remanescentes Xo 
kó sempre se mantiveram firmes na 
posse da CAIÇARA, até que por pres 
soes da Autora se viram proibidos de 
exercer suas atividades acima referi 
das, levados a verdadeiro estado de 
miséria, sobrevivendo âs custas de 
donativos I 

A subversão dos fatos^é patente, 
pois os remanescentes Xokó, não obs 
tante detentores da posse imemorial 
das terras que constituem a Ilha de 
São Pedro e Caiçara, tiveram suas ter 
ras esbulhadas, algumas de suas ca 
sas criminosamente incendiadas e, ha 
menos de um mês, foram vítimas de cer 
rado tiroteioI 

A Autora, através de seus prepos 
tos, tudo tem feito para consumar o 
esbulho na totalidade da Caiçara e 
presentemente estão os índios impedi 
dos de pisar em suas terras, acuados 
(esta é a expressão) na Ilha de São 
Pedro, onde também sofrem idênticas 
pressões; inclusive respondendo a uma 
ação de reintegração de posse cujo 
feito tem cursos nesse Juízo! 

Ê sem dúvida horripilante o pro 
cedimento da Autora na sua caminhada 
em busca do que de direito não lhe 
pertence! 

Não se pode admitir a "elastici 
dade de uma escritura, fruto de in 
formações falseadas, para se  arreca_ 
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dar as terras indígenas num todo, ba 
tizando-as como Fazenda Tal ou Qual I 

Os remanescentes Xokó sempre man 
tiveram criações na Caiçara e o quê 
pretende a Autora é a retirada, não 
só dos indígenas, mas também de suas 
criações. 

E, como se não bastassem as in 
vestidas contra os indígenas, a Auto 
ra requer, initio litis, a retirada 
dos animais pertencentes aos Réus, de 
"suas terras", cujo pedido é descabi 
do e não deverá ser acolhido. 

O mais interessante é que a Auto 
ra, nas duas ações possessôrias eín 
curso, pretende provar a inexistên 
cia da posse indígena, alegando na 
reintegratória que os mesmos lá não 
residem. 

Não se pode deixar de ressaltar 
o fato de que as próprias testemunhas, 
que prestaram depoimento nesta ação, 
reconhecem a imemorial presença  dos 

índios Xokó na Caiçara, como reconhe 
cem que os mesmos sempre tiveram suas 
criações e que somente após o ajuiza 
mento da Reintegratória, pela Autora, 
começaram as pressões contra os rema 
nescentes Xokó. 

São depo 
ta a prelimi 
1idade dos a 
dos no proce 
borar o que 
legítima dos 
trição que o 
frer, até a 

imentos que, caso não acei. 
nar arguida, sobre a nu 
tos anteriores pratica 
sso, servirão para corro 
afirmamos sobre a posse 
Xokó e conseqüente res 

s mesmos passaram a so 
consumação do esbulho". 

Repetimos que os Xokó,mesmo aque 
les que por pressões foram obrigados 
a abandonarem a Ilha e Caiçara, não 
consideram perdida a sua luta pela 
libertação de suas terras. Eles que 
rem se juntar aos seus irmãos que lâ 
se encontram e unidos trabalharem pa 
ra a conquista de dias melhores." 

Situação de Saúde - Baixo Xingu 

Relat ório Entregue ao Diretor do 
Parque Nacionai do Xingu: 
Cláudio Romero 

No dia 08 de março de 1983,o pes 
soai e os chefes dos povos servido¥ 
pelo PI Diauarum fizeram reunião pa 
ra discutir problemas de saúde. Os 
capitães e o chefe do Posto, bem co 
mo a enfermeira que trabalha no pos 
to, já estavam preocupados com o tra 
tamento dos casos mais graves de doen 
ça há muito tempo, uma vez que morre 
ram 23 pessoas no período entre maio 
de 82 e março de 83 (sendo que de ja 
neiro até esta data morreram 8 pessõ 
as), entre elas duas pessoas que fõ 
ram mandadas para fora do Parque em 
bom estado, mais para observação, e 
voltaram mortas depois de serem tra 
tadas no Hospital de São Felix. Os 
chefes também sentiram a necessidade 
de discutirem sobre saúde por causa 
do grande número de reclamações do 
pessoal sobre o tratamento no hospi 
tal, em São Félix e também em BrasT 
lia. 

Apareceram na reunião os capi- 
tães Cuiabano Kaiabi, Krentom Krena 
kore, Kuyusi Suyá e Caradine Juruna, 
que escutaram testemunhos de Paié 
Kaiabi, Kupécangi Kaiabi,Yovite Kaia 
bi, Koka Krenakore, Aka Krenakore e 
também foram levados em consideração 
as reclamações de Monti Suyá, Pekho 
ro Suyá, Muti Suyá, Ointi Suyá, Wei 
dundo Suyá, Tacapèani Kaiabi, Put 
Kaiabi, lanaru Suyá, Kuni Suyá,Axixi 
Suyá, Siravé Kaiabi e Adia Juruna. 
Também assistiu a reunião Mairawi 
Kaiabi, chefe do posto, Maria Apare 
cida Carniero, enfermeira, Dinamar 
Marques, enfermeira e Stephan Schwar 
tzman, antropólogo. 

O primeiro assunto a ser aborda 
do foi a morte da Tutidi Krenakore 
no Hospital de Base em Brasília. As 
enfermeiras falaram que ela foi en 
viada para Brasília em bom estado de 
saúde, mais para avaliar se a gravi 
dez que acharam podia apresentar pro 
blemas. Ela foi encaminhada direta 
mente para Brasília pelo médico dã 
EPM Dr. Pares, sendo que lá teria me 
lhores condições para avaliá-la. Ape 
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sar disso ela foi parar no hospital 
de São Felix, como contou Koka Krena 
kore, marido dela que a acompanhou e 
contou a seguinte história: A Tutidi 
apresentou febre depois de chegar em 
São Felix, tomou remédio e aparente 
mente melhorou. O médico então a man 
dou voltar para o Xingu; eles esta 
vam esperando avião quando ela entrou 
em trabalho de parto e deu â luz uma 
criança morta. 0 marido diz que a cor 
taram (episiotomia?)  e  depois  elã 

piorou, tendo muita dor. Ela foi man 
dada para Brasília junto com o mari 
do e o corpo do menino morto,isso dê 
pois de ficar 5 dias em São FélixV 
sendo que ela saiu do PQXIN no dia 5 
de fevereiro e chegou em Brasília no 
dia 10, â noite. Ela foi obviamente 
mandada na última hora, uma vez que 
ela morreu no mesmo dia. Porém, o ma 
rido não sabia disso, porque ele NfoT 
levado para a Casa de Ceará logo N de 
pois de chegar e deixou a mulher,ain 
da viva, no hospital. ~ 

Levando-se em consideração o tes 
temunho das outras pessoas sobre a 
experiência em Brasília, aqui se le 
vantou a grande suspeita de que ela 
não teve atendimento médico adequado 
tanto em São Félix como em Brasília. 
De qualquer forma ela morreu lã por 
problemas decorrentes do parto. A 
certidão de óbito dá como causas mor 
tis pneumonia, septicemia, e infec 
ção puerperal, o que se faz pensar 
que a gravidez não foi bem observada 
em São Félix, e esta foi a razão ori 
ginal de a mandar para fora. O mari 
do Koka Krenakore viu o menino nas 
cer morto em São Félix,tendo ele mes 
mo levado para Brasília, todavia ã 
certidão de óbito atesta que a crian 
ça teria nascido em Brasília, que e 
contraditório. 

Há também o fato de a morte dela 
ter sido descoberta por mero acaso 
por Mairawê Kaiabi, que foi procurar 
a Tutidi no dia 11 de fevereiro para 
a visitar. Nesse mesmo dia o marido 
estava para viajar para o Xingu, sem 
saber que a mulher dele tinha morri 
do. 0 pessoal do hospital contou pa 
ra Mairawê que ela já estava morta 
um dia e meio, e até ele mesmo infor 
mou a FUNAI. Já que nem a FUNAI nem 
o marido sabiam. Fica claro que nin 
guém da FUNAI acompanhava o tratamen 
to dela no hospital, e que o marido 
foi chamado para viajar sem que nin 
guém da FUNAI tivesse se informado 
antes sobre a condição de saúde dela. 

Esses fatos foram levados ao co 
nhecimento dos capitães. 

A discussão tornou para o hospi 
tal de São Félix. Várias pessoas no 
taram que o hospital lá é igual, ou 
pouco melhor do que a farmácia do 
Diauarum em termos de aparelhos, re 
médios, e condições para tratar os 
doentes. 

O Paié Kajabi e Kupecangui Kaia 
bi falaram que o atendimento médico 
em São Félix não é bom. Kupecangui 
falou que quando chegou lá com seu 
menino doente, este demorou muito pa 
ra ser atendido pelo médico. O Paie 
comentou que o médico nao examinou 
os doentes quando ele estava lá, mas 
só perguntava se eles estavam bem e 
saía. 

Vários índios disseram que acom 
panhantes ou índios mandados para ob 
servação ficaram doentes lá, e quei^ 
xaram que há grande quantidade de mos 
quitos, sendo que o índio doente dor 
me sem mosquiteiro ou cobertor, apre 
sentando grande possibilidade de pe 
gar malária. 

Também foi comentado que a comi 
da em São Félix é insuficiente,tendo 
só duas refeições fracas por dia, e 
que os meninos freqüentemente choram 
por causa de fome. Kretomo Krenakore 
e Kupecangui contaram que levaram es 
se problema ao conhecimento do pesso 
ai do Hospital sem conseguir qualquer 
melhoramento. 

Sendo discutidos esses problemas, 
os capitães acrescentaram que essas 
mesmas reclamações já foram escuta 
das por eles ha muito tempo e de mui 
ta gente. 

A discussão então seguiu para Bra 
silia, e foi notado que muitos dos 
problemas encontrados em São Félix, 
também são encontrados pelos índios 
do Xingu em Brasília. 

Mairawê Kaiabi contou uma exper_i 
ência dele numa viagem recente para 
acompanhar sua mulher doente. Ele fa 
lou que chegando em Brasília, na Ca 
sa de Ceará, ele teve que insistir 
com o funcionário para levar a sua 
mulher para o Hospital, porque o fun 
cionário disse que não tinha trans 
porte. Chegando ao Hospital, o fun 
cionário queria deixar a mulher sozi 
nha, e quando o Mairawê se recusou 
(sendo que sua mulher nem fala Portu 
guês), o funcionário saiu sem fazer 
ficha, para internar Uankuré, e sem 
fazer nada para se informar sobre  o 
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tratamento e muito menos para acompa 
nhã-lo. Em seguida, ninguém da FUNAI 
compareceu no hospital para acompa 
nhar o tratamento, nem para visitar 
a doente. Mairawê contou que em ou 
tra ocasião em que ele ficou um mês 
no hospital com o filho doente a uni 
ca pessoa da FUNAI que o visitou foi 
uma enfermeira do Diauarum. Ele 
achou necessário insistir com os me 
dicos para conseguir tratamento ade 
quado para sua mulher.Foi notado que 
poucos índios daqui têm o domínio do 
português e o conhecimento do branco 
para fazer isso. 

Ele também apontou o fato de que 
ele foi chamado para viajar e deixar 
a sua mulher lá no hospital sozinha. 
Ele se recusou, mas ficou  impressio 

nado com o fato de os funcionários 
da FUNAI o chamarem para viajar de 
uma maneira arbitrária, sem se infor 
marem sobre o estado de sua mulherT 
nem tampouco perguntarem se ela esta 
va melhor. 

Paié e outras pessoas confirma 
ram que isso é lugar-comum, e de fa 
to aconteceu a mesma coisa com o ma 
rido da Tutidi Krenakore. 

Foi notado mais uma vez que o 
Mairawê tem conhecimento para não se 
deixar ser intimidado numa situação 
dessas, mas muitos índios daqui não 
têm esse conhecimento. 

O Caradine Juruna depois comentou 
que a Adia Juruna tinha uma experiên 
cia bastante semelhante enquanto acom 
panhava a sua mulher doente. A mu 
lher dele já tinha viajado para São 
Félix e voltado para o Xingu sem re 
solver a infecção urinaria, e foi de 
pois para Brasília. O marido dela oon 
tou que ela ficou três dias no hospi 
tal sem ser vista pelo médico, e que 
ele teve que ir lá na FUNAI e pedir 
para fazer com que ela fosse atend^ 
da. Ela depois voltou para o Xingu, 
sem ter resolvido o problema, e foi 
só quando ela foi tratada em São Pau 
Io que ficou melhor. 

Outro caso foi o de Paié Kaiabi, 
que está fazendo tratamento de tuber 
culose, e cuja filha foi encaminhada 
para Brasília para fazer exame, sob 
suspeita de ter a mesma doença. Ele 
levou a filha para fazer exame,a cha 
pa foi tirada, e ele então foi manda 
do de volta antes de pegar os resul 
tados do exame, os quais ^ão tinham 
saído quando ele viajou. Nesse caso 
a viagem foi perdida, e sugere  uma 

grande falta de organização na parte 
da Assistência Social. 

Outras pessoas que já passaram 
em Brasília acharam os mesmos proble 
mas: que muitas vezes é difícil con 
seguir transporte para o hospital pa 
ra visitar parentes internados, que 
as pessoas são largadas no hospital 
sem ninguém da FUNAI para acompanhar 
o tratamento, e que são notificados 
das viagens arbitrariamente. O Paié 
comentou que com a entrada de Cláudio 
Romero, estava começando melhorar, 
mas agora que ele saiu, não está cia 
ro como é que vai ficar. 

Os capitães responderam_ que_ os 
problemas do hospital de São Félix 
tanto quanto Brasília não são novos, 
eles vêm escutando essas coisas faz 
muito tempo. Para melhorar a situa 
ção sugeriram que a FUNAI deve empre 
gar pessoas que fazem um trabalho 
consciente e a favor do índio e não 
o contrário. Também foi colocado que 
as enfermeiras que estão aqui agora, 
Dinamar e Aparecida, trabalham bem, 
e que devem ficar duas enfermeiras 
aqui para sempre ter uma quando a ou 
tra for viajar, o que fará com que 
haja uma cobertura melhor do que só 
uma poderia dar. Também foi resolvi 
do que não se deve mais mandar doen 
te para São Félix enquanto continuar 
como é agora, e que se deve mandar 
quando necessário os doentes para 
Brasília. Os Capitães concordaram en 
tre si que o certo seria melhorar as 
condições para tratar doentes aqui, 
para não ter qüe mandar tratar pesso 
as fora. 

As enfermeiras então colocaram a 
sua opinião. Primeiro, que aqui fa^ 
ta muita coisa básica, não se tendo 
condições para tratar alguns doentesy 
o que muitas vezes poderia ser feito 
se tivesse na farmácia vários remédi 
os e aparelhos simples que faltam 
(Ver Relação de Medicamentos). Já 
tem casos de 'pessoas que possivelmen 
te morreram por falta de remédio (Wa 
ku Krenakore, que tinha edema pulmo 
nar e faltou diurético), ou de apare 
lho (a menina Kaiabi que aspirou cor 
po estranho poderia talvez ter aguen 
tado até a chegada de um socorro me 
lhor, se tivesse aspirador), bem co 
mo o Pkã Krenakore que teve hemorra 
gia pulmonar e perdeu muito sangue, 
forçando as enfermeiras a fazerem 
transfusão sob condições perigosas 
para ele não morrer por falta de san 
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