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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Busco com este trabalho contribuir com as produções acerca da
história indígena, me guiando por três objetivos centrais: a) trazer ao
conhecimento acadêmico e da população de modo geral, a história de
resistência dos Karajá da Aldeia Buridina, localizada na cidade turística de
Aruanã, Goiás; b) compreender as condições históricas que possibilitaram
um fortalecimento da identidade étnica nesta comunidade durante a década
de 1990, entendendo-a como fenômeno representativo da
contemporaneidade; c) analisar as representações acerca do índio no
imaginário goiano, problematizando os discursos construídos por não-
índios na cidade de Aruanã-GO. Metodologicamente, o trabalho está
subsidiado pelos debates da história cultural, analisando as representações
acerca dos indígenas através de relatos orais (entrevistas realizadas com
índios e não índios em Aruanã-GO) e documentação escrita (acervos
pessoais e da FUNAI, além de jornais que circulam na capital goiana). Em
decorrência de visões superficiais e estereotipadas acerca do índio na
sociedade goiana, os Karajá de Aruanã sofreram um processo de
invisibilização historiográfica e exclusão social que reforçou um estigma
de “aculturação” e conduziu a um processo de negação da etnicidade em
Buridina. Processo este, que só começou a ser revertido em fins do século
XX, por meio de condições históricas que favoreceram a rearticulação
política da comunidade, sendo fornecida uma resposta indígena à situação
de subordinação que lhes era imposta até meados da década de 1990.
Atualmente, reconfigura-se a relação com a identidade étnica em Aruanã,
sendo essa nova situação, cotidianamente negociada, tanto internamente na
Aldeia Buridina, quanto externamente com a sociedade envolvente. 
Palavras-chave: história indígena, Karajá de Aruanã, representações,
imaginário goiano. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I intend with this paper to contribute to the productions about indigene
history, guiding myself by three central objectives: a) bringing to the
academical knowledge and to the population in general, the history of
resistance of Karajá of Aldeia Buridina, located in the touristic city of
Aruanã, Goiás; b) understanding the historical conditions that made the
strengthen of the ethnic identity of this community possible during the
decade of 1990, understanding it as a representative phenomena of
contemporaneity; c) analyzing the representations about the Indian in the
imaginary of the people from Goiás, putting in doubt the speech of people
who were not Indians in the city of Aruanã-GO. In relation to
methodology, the paper is based on the debates of the cultural history,
analyzing the representations about the indigenes though oral reports
(interviews made with Indians and people who were not Indians in Aruanã-
GO) and written documentation (personal piles and of FUNAI, besides the
newspapers that flow in the capital of Goiás. As a result of superficial and
stereotyped views about the Indian in the society of Goiás, the Karajá of
Aruanã suffered a process of historiographical invisibility and social
exclusion that reinforced a stigma of acculturation and conducted to a
process of ethnic denial in Buridina. A process in which, just started to
change in the end of the XX century, because of the historical conditions
that corroborated to rearticulate the policy of the community, given an
indigene answer to the situation of subordination which was imposed to
them until the decade of 1990. Nowadays, recapture the relation with the
ethnics identity in Aruanã, Aldeia Buridina, the new situation is being
negotiated daily, in both, internally in Aldeia Buridina and externally with
the society involved. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Falar de resistência indígena é referir-se a um processo criado e 
recriado dia a dia e por muitas mãos. Trama feita por muitos fios, da 
cultura, da identidade, da religiosidade, da tradição, trançados por 
homens e mulheres, do dia a dia. E, nesta resistência que se faz e 
refaz continuamente, os povos indígenas vão inventando ou 
descobrindo novas formas de organização” (Porantim, abril/2000) 

 
 

 
 Em maio de 2003, reuniram-se em Olinda- Pernambuco, diversas lideranças 

indígenas com o objetivo de discutir os processos de reconhecimento étnico e territorial 

pela sociedade nacional. As 47 etnias reunidas no encontro tinham o objetivo de trocar 

experiências, identificar os desafios comuns e pensar a melhor maneira de “sobreviver” 

culturalmente, fortalecendo suas tradições. Ao final do encontro, foi encaminhado ao 

governo um documento em que afirmavam não serem “nem ressurgidos, nem emergentes”, 

e sim, “povos resistentes”1. No decorrer do texto destacaram que a presença indígena tem 

sido constantemente afirmada pela capacidade de resistência destas sociedades às 

violências sofridas. As palavras utilizadas indicam que apesar de “estarem sempre aqui”, 

tiveram que resistir historicamente a uma tentativa de “apagá-los” da história do Brasil.  

 

 Essas palavras inspiraram o título dessa dissertação, onde trago a história de mais 

um desses “povos resistentes”. Também estes, “não ressurgiram, nem emergiram”, apenas 

foram por diversos momentos “esquecidos” por uma história que não lhes concedeu um 

lugar.  Neste trabalho, analiso o processo de re-significação da identidade étnica na 

comunidade Karajá da Aldeia Buridina, localizada na cidade turística de Aruanã, Goiás. 

Além disso, busco compreender as representações feitas acerca dos Karajá de Aruanã em 

um contexto mais amplo que abarca o imaginário goiano acerca do índio. 

                                                 
1 O documento final do encontro foi publicado no Jornal Porantim, na edição nº 256 (Junho/ Julho de 2003) e 
está disponível no site www.cimi.org.br. 
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 Nas primeiras visitas à comunidade percebi através de conversas na aldeia que, 

enquanto na década de 1980, a Aldeia Buridina dava indícios de descaracterização étnica e 

aparente abandono dos referenciais tradicionais, levando a crer que a aldeia poderia deixar 

de existir; na década seguinte pode ser identificada uma transformação histórica do sentido 

atribuído a etnicidade nesta comunidade2. Por essa razão, utilizo como delimitação 

temporal, a década de 1980 até os dias de hoje.  

 

 Os Karajá de Aruanã são parte de um grupo étnico dividido em três subgrupos: 

Karajá, Javaé e Xambioá, que fazem parte de uma mesma família lingüística (MELATTI, 

1993). O povo Karajá, se autodenomina Inỹ e pertencem ao tronco lingüístico Macro-Jê, 

família Karajá. O território Karajá se estende por toda a região do Vale do Rio Araguaia, 

que abrange os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará.  (ver Mapa 1- 

Localização das principais Aldeias Karajá).  

 

 Os Karajá concentram-se, em sua maior parte, na Ilha do Bananal, que é reserva 

indígena desde a década de 1970. Definem-se como Karajá do Norte e Karajá do Sul, sendo 

a Aldeia Buridina, aquela que está localizada mais ao sul. Os Javaé, habitam o braço menor 

do Rio Araguaia. Já os Xambioá, situam-se no extremo norte do estado do Tocantins, 

próximo à cidade de Conceição do Araguaia, no Pará (SANTOS, 2001). Habitam as 

margens do Rio Araguaia há pelo menos quatro séculos: 

 
Vieram do norte, do Baixo Araguaia, antes de 1500. Sua expansão rumo sul, pelo eixo 
do Araguaia, levou-os até seu alto curso. Aí foram encontrados no século XVII e 
XVIII pelas expedições escravagistas paulistas que os fizeram retroceder para o médio 
curso do Araguaia. (TORAL, 1995: p. 451) 

 

                                                 
2 A escolha deste tema se deve em parte, a um envolvimento particular com a educação indígena, já que tenho 
colaborado com o Projeto de Educação e Cultura Indígena Maurehi desde 2001, e a partir da convivência com 
a comunidade, percebi ser a situação da Aldeia Buridina, bastante representativa da complexidade do 
fenômeno de constituição de identidades na atualidade. Este recorte espaço-temporal, foi construído ao longo 
de uma pesquisa iniciada no curso de graduação em História na Universidade Estadual de Goiás, em que 
analisei a auto-identificação étnica dos Karajá de Aruanã.  
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 Toral (1995) considera a possibilidade de terem sido empurrados para o sul por 

etnias falantes de línguas do tronco lingüístico Tupi. A primeira informação sobre a 

localização do grupo, data do final de século XVI, caracterizando-os como habitantes do 

baixo e médio curso desse rio. Foram intensos os contatos tanto amistosos quanto 

conflituosos com outras etnias, entre elas, os Xavante, Xerente, Kaiapó, Avá-Canoeiro e 

Tapirapé. (BERTRAN, 1994) 

 

 Atualmente, o grupo étnico Karajá vive em 29 aldeias (LIMA FILHO, 2005) desde 

Aruanã- Goiás até Santana do Araguaia (divisa do estado do Tocantins com o Pará). Juntas, 

estas aldeias constituem uma população de mais ou menos 2.500 pessoas. A comunidade da 

Aldeia Buridina se auto-denomina Buridina Mahãdu (povo de Buridina) e é hoje 

constituída por cerca de 120 pessoas, entre indígenas e cônjuges tori (termo que os Karajá 

atribuem a não-índios) que moram na aldeia. Evidências arqueológicas indicam pelo menos 

800 anos de ocupação desta região por grupos Karajá (WÜST, 1975), possuindo como 

característica social tradicional, a dispersão do grupo com a criação de novas aldeias3. 

 

 No local em que hoje está a Aldeia Buridina, foi construído em meados do século 

XIX, o Presídio de Leopoldina, atendendo à Lei Imperial de 29 de novembro de 1849, o 

qual teria sido por duas vezes, destruído por índios Karajá (COSTA, 1968). Há uma 

tentativa de desenvolver a região através da navegação fluvial, estimulada pelo general 

Couto de Magalhães a partir de 1868, sendo os Karajá amplamente utilizados como força 

de trabalho na navegação.  

 

 Constitui-se a partir do Presídio de Leopoldina, um povoado com o mesmo nome, e 

se inicia um efêmero surto de progresso com as embarcações a vapor. Os Karajá contam 

que neste período eles já freqüentavam periodicamente a região, saindo das outras aldeias 

para coletar taquari, um material vegetal utilizado para o artesanato, que era abundante 

                                                 
3 Hoje, esta prática de constituição de novas aldeias está cada vez mais dificultada devido à delimitação 
jurídica dos territórios em que viviam, o que restringe a formação de novas aldeias. Pela mesma razão, as 
migrações sazonais (no período de seca, habitar em cabanas na praia), que também são características 
tradicionais, acontecem cada vez menos, especialmente porque em grande parte do Rio Araguaia, as praias 
são tomadas por turistas. 
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neste local e que não era encontrado na Ilha do Bananal. Em 1871, foi construído próximo à 

Leopoldina, o Colégio Isabel, com o objetivo de auxiliar na “civilização” dos índios. 

Algumas crianças Karajá estudavam nesta escola, o que confirma a presença de aldeias nas 

proximidades desde este período. 
 

 O laudo antropológico que originou a demarcação das Terras Indígenas Karajá de 

Aruanã, confirma que os Karajá habitam este local desde o fim do século XIX. Inicialmente 

teria sido constituída uma aldeia um pouco abaixo da atual, nas margens do Rio Vermelho. 

Esta aldeia foi identificada por Krause (1943: p. 237), com o nome de Xixamãndo: 

 
A Tribo Karajá está dividida atualmente em duas hordas: a horda setentrional habita 
desde a extremidade norte da Ilha do Bananal até o Rio das Mortes. . . A horda 
meridional estende-se desde o Rio Crixá até o Rio Vermelho, ocupando 8 aldeias 
estáveis: no lago do Café em São Jose (Anwi), pouco acima de São José (Holemeka), 
pouco abaixo do Rio do Peixe (Xixá), na Barra do Rio Vermelho acima de Leopoldina 
(Xixamãndo). Também estes povoados se distribuem em vários grupos. Xixamãndo 
[atual Buridina] é uma aldeia isolada, fundada a uns cinco anos, mais ou menos 
[portanto, 1903]. [grifos meus] 

 

 As pesquisas da arqueóloga Wüst (1975) comprovaram a existência dessa aldeia, 

tendo sido encontradas peças cerâmicas antigas, no local em que Dona Lídia Dikuria4 

identificava como a moradia de seus pais. Esta aldeia teria sido transferida para o local 

atual em 1914, sendo a presença dos Karajá, confirmada pelos moradores mais antigos da 

cidade (ARRUDA, 1987). O processo de demarcação das terras indica que foram 

fornecidas informações acerca dos Karajá na aldeia de moradia atual pelo Coronel Pedro 

Dantas, que visitou a aldeia em 1916. Entretanto, não tive acesso a este relatório. 

 

 A partir do início do século XX, Leopoldina se torna uma espécie de entreposto 

comercial, perdendo gradativamente sua representatividade como porto da navegação 

fluvial, e passando a ser a agricultura a principal atividade da região. Em 1958, o município 

                                                 
4 Dona Lídia Dikuria era filha do antigo cacique Kapitxana, apontado como o fundador da Aldeia Buridina. 
Foi esposa de Jacinto Maurehi, tendo ambos, nascido na Aldeia Buridina e morado durante toda a vida neste 
local, até falecerem em meados da década de 1990. Na época da pesquisa de Wust (1975), Dona Lídia tinha 
aproximadamente 65 anos e indicou o local da antiga aldeia Karajá onde moraram seus pais, identificando a 
cerâmica encontrada.  



 
 

16

é emancipado, dando origem à atual cidade de Aruanã, que comporta hoje uma média de 10 

mil habitantes e recebe cerca de 70 mil turistas durante o período de julho a setembro, 

momento em que se formam as praias. 

 

 Os moradores da cidade de Aruanã e da Aldeia Buridina descrevem um momento de 

grande vigor da aldeia na década de 1940, sendo apontada como a maior entre as aldeias 

Karajá. Este período é seguido de uma gradativa redução da população em decorrência de 

doenças, divergências internas e pressão territorial das frentes agro-pastoris. A década de 

1970 é apontada como o ápice do que eles consideram como “decadência” da aldeia, com 

diminuição intensa da área de moradia, uma grave situação de doenças e subnutrição. 

 

 A partir de meados da década de 1980, há uma intensificação do turismo na cidade 

em função do Rio Araguaia, tornando-se a atividade turística fonte de economia 

fundamental para os moradores. Diversos documentos indicam que é grave neste momento, 

a situação de alcoolismo e prostituição na aldeia. Com o crescimento da cidade, a aldeia de 

moradia da comunidade Karajá é cada vez mais limitada, sendo cerceada pelas construções 

urbanas [inclusive dentro do território demarcado, existem dez casas de veraneio e a 

principal escola estadual da cidade]. A Aldeia Buridina está hoje localizada no centro da 

cidade de Aruanã, entre as duas avenidas principais da cidade (Ver Mapa 3- Localização da 

aldeia no centro urbano).  

 

 É peculiar especialmente, a situação de cerceamento territorial que a comunidade 

vive, após ter sido a aldeia, primeiramente, comprimida pelas frentes de expansão agro-

pastoris em meados do século XX, e posteriormente, pelos investimentos turísticos 

ocorridos a partir da década de 1980 na cidade de Aruanã, sendo que hoje, diversas 

pousadas, guarda-barcos, hotéis e casas de veraneio circundam a aldeia. As praias e ruas 

ficam lotadas de turistas durante a temporada de julho e feriados, alterando drasticamente o 

cotidiano e a sustentabilidade da comunidade (ver Mapa 4- Limites da Terra Indígena 

Karajá de Aruanã I). 
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 Diante de um quadro de marginalização extrema a partir da década de 1980, a 

comunidade passa a ser vinculada pela população envolvente com casos de criminalidade 

relacionados com os altos níveis de alcoolismo, prostituição e miséria extrema na aldeia. 

Segundo relatos dos moradores da cidade, esta situação era bem simbolizada pelo aspecto 

físico de “favelização” da aldeia: casas feitas com materiais improvisados (pedaços de 

madeira velha, plástico, papelão, lonas etc.), falta de água potável e de recolhimento do 

lixo. 

 
 O que parecia ser um contexto de degradação que conduziria a um abandono do 

referencial indígena, a exemplo de outros fenômenos de fortalecimento da identidade étnica 

na contemporaneidade, converte-se em uma rearticulação política da Aldeia Buridina, 

surpreendendo a população de Aruanã na década de 1990. A fim de afirmar seus traços 

distintivos, com a ajuda de organizações externas, intensificou-se o uso da língua Karajá 

que poucos indivíduos falavam, e da produção de artesanato que também havia sido 

praticamente abandonada.  

 

 Além de uma reestruturação física da aldeia, com a reconstrução de todas as casas, 

aconteceu a construção de um Centro Cultural que comporta uma Loja de Artesanato e um 

Museu, e de uma Escola Indígena que inicialmente visava estudar a língua Karajá e 

possibilitar o aprendizado do artesanato tradicional5. (Ver Mapa 7- Disposição de casas na 

Aldeia Buridina) 

 

Na década de 1990 se destacam dois eventos enfatizados pela comunidade: a 

demarcação das terras tradicionais e a implantação do Projeto de Educação e Cultura 

Indígena Maurehi. A ênfase dada a esses dois eventos trouxe como hipótese norteadora, a 

idéia de que estes acontecimentos propiciaram uma afirmação da etnicidade nesta 

comunidade. A partir destes eventos, houve uma rearticulação da relação da comunidade 

com a história, buscando em dois traços culturais possíveis (a língua materna Karajá e o 

                                                 
5 Hoje, a Escola Indígena Maurehi funciona de maneira seriada, tendo sido implantadas no ano de 2006, 
turmas de Pré-Alfabetização, 1º e 2º séries do Ensino Fundamental. As aulas são ministradas por professores 
indígenas da comunidade, que são contratados pela Secretaria Estadual de Educação. 
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artesanato tradicional), os elementos de “re-construção” da identidade indígena. Identidade 

essa, que foi positivamente reforçada em detrimento aos diversos estereótipos atribuídos 

pela população regional e apresentados de maneira a negar caracterizações étnicas a esta 

comunidade, ao construir um estigma de marginalização. 

 

Este trabalho busca localizar os acontecimentos que foram significativos para uma 

afirmação da identidade étnica, relacionando o local e o global de maneira a demonstrar a 

complexidade desta “situação histórica” em um contexto de globalização. O termo 

“situação histórica” é aqui utilizado conforme a expressão de Oliveira Filho (1998, 1999) 

que designa uma condição de interdependência e relacionamento, onde se associa um 

conjunto de atores e o esquema de distribuição de poder entre eles num período de certa 

duração. A expressão “situação histórica” é um recurso metodológico, já que a definição do 

período e a visão sobre o equilíbrio de poder nas relações envolvidas, é uma construção do 

pesquisador, que possibilita o estudo da mudança social e da correlação de forças no tempo.  

 

Santos e Arriscado (2003: p. 25) lembram que existe uma tensão permanente entre a 

diferença e a igualdade que cada vez mais se intensifica na contemporaneidade. Em suas 

palavras: “Como é possível, ao mesmo tempo, que seja reconhecida a diferença, tal como 

ela se constitui através da história, e exigir que os “outros” nos olhem como iguais e 

reconheçam em nós os mesmos direitos de que são titulares?”. Essa tensão a que os autores 

se referem é claramente perceptível tanto internamente na aldeia, quanto externamente, na 

relação entre os Karajá de Buridina e os moradores da cidade de Aruanã, sendo esta, 

problemática significativa para pensar a efervescência das identidades étnicas na 

atualidade. 

 

Quando se trata da relação entre índios e não-índios, buscar esse equilíbrio entre a 

igualdade e diferença é tarefa extremamente complexa, sobretudo, por trazer em seu bojo a 

ruptura com visões já consagradas na história e tão reproduzidas pela historiografia 

brasileira. Neste sentido, Leonardi (1996: p. 316) observa que “passar pela história do 

Brasil, entre árvores e esquecimentos, parece ser a sina do sertanejo e do índio”. Sina esta, 

que se construiu de maneira contraditória e vacilante, a “esquizofrenia” a que se refere 
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Rocha (2003: p. 39): “destruir o índio seria o mesmo que destruir a nós mesmos”! Daí que 

não tenha ocorrido uma clara política de extermínio dos índios, como aconteceu em outros 

países latino-americanos. No Brasil, os índios foram sendo apagados e invisibilizados, 

diluídos inicialmente entre árvores (a natureza, os animais) e posteriormente, entre 

esquecimentos (os pobres, os despossuídos). 

 

Leonardi (1996) propõe uma postura historiográfica diferenciada, a partir da 

construção de uma “história de tendência etnográfica”. Suas observações foram 

interessantes para este trabalho por indicar alguns caminhos pelos quais se pode pensar a 

invisibilização do indígena na historiografia, tema este, que ainda padece de um quadro 

teórico consistente. Segundo este historiador, 

 

Para não se incidir numa postura unilateral- o negro e o índio como vítimas passivas, 
ou, no pólo oposto, o negro e o índio como heróis libertadores- é preciso tentar 
incorporar à teoria da história algumas reflexões que há muito os antropólogos já 
fizeram no que diz respeito ao tratamento “do outro”. Isso pode fortalecer a história 
cultural, dando-lhe algumas características (entre outras) de história de tendência 
etnográfica, sem se esquecer, porém, que as percepções do social não são nunca, em 
hipótese alguma, discursos neutros. (LEONARDI, 1996: p. 223) 

 

 Buscando compreender a proposta de Leonardi, vale percorrer (como ele faz) os 

caminhos que a historiografia utilizou para analisar (ou apagar) os indígenas da história. 

Concepções díspares povoaram a imaginação acerca do homem americano desde os 

primeiros momentos da colonização: enquanto o restante da Europa vê, aos olhos de 

Américo Vespúcio, algo belo e agradável, chegando até ao “bom selvagem”; em Portugal, 

esta imagem não consegue difusão, assim como em sua colônia brasileira (considerando-se 

como exceção, o período de exaltação indianista com o Romantismo do século XIX). A 

visão positiva sobre os índios se manteve para os europeus que desconheciam a América, 

da mesma forma que se mantém hoje, para as populações brasileiras que desconhecem o 

“índio real”. 

 

Em 1838, com a criação do IHGB, os indígenas aparecem como parte constitutiva 

da nação, porém, é preponderante a valorização da cultura lusitana (proposta de 
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branqueamento populacional). A dissertação de Von Martius “Como se deve escrever a 

história do Brasil” é texto fundador da história oficial do Brasil, estando nela contidos 

muitos dos elementos do olhar que a historiografia por muito tempo destinou aos povos 

indígenas. Nesta, a história do índio no Brasil tem relevância pelo caráter de exotismo e 

curiosidade que a permeia, devendo o historiador ser instigado pela explicação de como 

foram originadas estas “ruínas de povos”.  

 

Martius (1845: p. 92) contesta a idéia de que os indígenas representassem “um 

estado primitivo do homem”, destituindo-lhes a história ao considerá-los como “resíduo de 

uma perdida história”. Assim, primeiramente, deve-se considerá-los por suas 

características físicas, e a partir destas, seriam compreendidas as suas atividades 

“espirituais”, tendo como documento mais significativo, “a língua dos índios”. 

Considerando o tupi como língua homogeneizadora dos povos do Brasil, entende que não 

podemos duvidar que todas as tribos, que nela fazem-se inteligíveis pertençam a um único e 

grande povo, que sem dúvida possuiu a sua História própria, e que de um estado florescente 

de civilização, decaiu para o atual estado de degradação e dissolução. 

 

Buscando compreender este estado de degradação, ele indica que as investigações 

historiográficas deveriam centrar-se na língua e mitologia, havendo a necessidade de 

analisar os rituais como representativos da degeneração, e as relações sociais e jurídicas 

como exemplo da dissolução destes grupos. A referência aos indígenas se encerra com uma 

referência aos estudos de Lafitau, jesuíta que no século XVIII, se insere no debate que tenta 

estabelecer um lugar para o “selvagem” no curso da humanidade, propondo um quadro 

comparativo destes com os “bárbaros” da antiguidade, a fim de que se identifique uma 

origem que seria comum a ambos. Aponta também a necessidade de buscas arqueológicas 

na esperança de que se encontrem vestígios de civilizações comparáveis a outras 

americanas (incas, astecas e maias). 

 

A proposta de Martius (1845) é desenvolvida por Varnhagen (1978), que consagra a 

idéia de que para os índios não há história, apenas etnografia. Vale ressaltar que ele traz em 
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sua obra, constantes defesas das práticas coercitivas aos indígenas, em suas palavras: “Tem-

se clamado injustamente contra as tendências dos primitivos colonos de levarem a ferro e 

fogo os bárbaros da terra” (1978: p. 210). Varnhagen justifica ainda que o emprego da força 

para “civilização” dos índios era o único meio possível para empreender a colonização.  

 

Assim, permanece no século XIX e no início do século XX, a tese de extinção dos 

povos indígenas, sob influência da teoria norte-americana de aculturação. Como 

conseqüência, é implantada uma política indigenista de descaracterização cultural e de 

extermínio físico, com a naturalização da ação civilizatória através de uma integração que 

se pressupunha inevitável: 

 

Mesmo nas fases mais esclarecidas da “proteção” oficial, os órgãos indigenistas 
trabalhavam no sentido de amenizar o impacto do processo “civilizatório”, considerado 
um fato inevitável que, dia mais, dia menos, levaria à completa integração dos índios à 
nação brasileira. (MONTEIRO, 1995: p. 222-223) 

 

 Este autor evidencia ainda que a “tese da extinção” é um traço comum que une as 

perspectivas de diferentes pesquisadores, aproximando Ribeiro (1970) de Martius (1845) e 

de Varnhagen, e mesmo dos viajantes do século XIX: “se há um traço comum entre estes 

observadores e pensadores, tão dispersos no tempo, é o pessimismo com que encaravam o 

futuro dos povos nativos” (MONTEIRO, 1995: p. 222). 

  

 Na mesma perspectiva que busca naturalizar a violência aos índios, Taunay (1979), 

em suas observações acerca das bandeiras paulistas, através de elogios ufanistas aos feitos 

bandeirantes, considera que as violências empreendidas contra os índios eram “coisas da 

época”, além disso, pondera que os portugueses não poderiam ser condenados por tais 

feitos, já que era prática comum também aos espanhóis e outros europeus. Aliás, as práticas 

violentas da colonização espanhola, foram apresentadas como contraponto necessário para 

a afirmação de que houve uma colonização branda no Brasil, idéia persistente já que não 

existem relatos escritos por indígenas brasileiros que comprovassem tais agressões, 

conforme os existentes entre astecas e maias-toltecas. 
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 Idéias como as de Varnhagen e Taunay, são transplantadas para os livros didáticos, 

reproduzindo durante a maior parte da história do Brasil noções equivocadas, as quais 

Leonardi (1996) ironiza, chamando de “filosofias dos danos inevitáveis e necessários” e 

“filosofias da morte construtiva”. No sentido destas filosofias, Viana (1920), seguindo os 

preceitos biológico-raciais de Goubineau, faz um elogio à guerra contra índios, negros e 

mestiços desocupados, considerando estes como inferiores física e intelectualmente.  

 

 Há de se observar que as impressões de Taunay e de Viana se apresentaram num 

momento em que a antropologia já se estruturara como ciência e que diversos trabalhos, já 

retratavam a situação dos índios no Brasil. Além disso, devemos lembrar que temos Abreu 

(1976) como uma das vozes dissonante na historiografia do início do século XX. 

Capistrano de Abreu foi duramente criticado por não se dedicar exclusivamente à 

construção de uma “grande história brasileira”, da qual os índios deveriam estar excluídos. 

A contragosto da corrente intelectual da época realizou trabalhos etnográficos entre os 

Bakairi e Kaxinawá, apesar de não ter avançado em direção à construção de uma história 

indígena.  

 

 Freyre, na década de 1930 traz, com “Casa-Grande e Senzala”, uma abordagem 

inovadora para a época, ao inserir conjuntamente os três elementos de nacionalidade: 

branco, índio e negro, incorporando pela primeira vez na historiografia, as indicações de 

Von Martius em “Como se deve escrever a história do Brasil”. Sem adentrar as críticas 

quanto à sua tão criticada “tese de democracia racial”, basta ressaltar que ele utiliza 

designações como “raça atrasada” ou “bandos de crianças grandes” para se referir aos 

indígenas em sua tríade nacional. Em outro texto, ao se referir à exploração dos “sertões” 

do Brasil, utiliza o termo “autocolonização” para definir a ocupação por brasileiros dos 

imensos “espaços vazios” do interior. Esta noção de esvaziamento dos sertões, tão cara aos 

viajantes do século XIX, é utilizada por ele até o fim do século XX, por exemplo, quando 

argumenta em favor da construção da Transamazônica e do abrasileiramento dos índios 

(ver Freyre, 1987). 
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 Leonardi (1996: p. 38) avalia que “depois das tolices da historiografia tradicional a 

respeito dos índios, tivemos o silêncio da historiografia posterior”. De fato, Prado Júnior 

(1977: p. 79), atento à formação de uma sociedade moderna, demonstra que o índio foi “o 

problema mais complexo que a colonização teve de enfrentar”, neste sentido, ele considera 

que sem uma ação agressiva por parte do governo, muitas capitanias não teriam se 

constituído (o que não deixa de ser uma verdade!), e complementa sua análise dizendo que 

após estas atitudes, o índio deixou de ser um “problema”.  

 

 Entende-se que o fato de “deixar de ser um problema” fez com que o indígena 

“desaparecesse” completamente da história do Brasil moderno, aí se encontra o equívoco. 

Sintomaticamente, o índio não aparece mais na obra de Prado Jr., e nem dos historiadores 

contemporâneos a ele. Categoria do passado, diluídos num projeto de modernidade, resta à 

antropologia atribuir-lhes um papel. Vainfas (1999: p.7) explica que índios e negros eram 

“povos que Caio Prado desqualifica um pouco por causa da escravidão, outro tanto pela 

inferioridade cultural e racial que lhes atribui de antemão”. Neste sentido, o pensamento de 

Caio Prado Jr. parece não se distanciar muito dos clássicos da historiografia brasileira. A 

observação de Leonardi (1996: p.176) reforça essa análise: 

 

A impossibilidade de se atribuir aos povos indígenas do Brasil uma missão ou papel, 
na história econômica contemporânea, deve ter sido a principal responsável por esse 
desinteresse ou esquecimento. Com isso, o final do Império e o período republicano 
costumam ser estudados basicamente em torno das figuras centrais da burguesia 
cafeeira, do campesinato e do proletariado industrial, como se a questão indígena nos 
séculos XIX e XX já fosse anacrônica. Ou área exclusiva da antropologia.  

 

 Ainda segundo Leonardi (1996: p.176), esta lacuna historiográfica é decorrente do 

predomínio de ideologias do progresso, que tiveram enorme alcance nas produções 

brasileiras, tanto em sua vertente iluminista, quanto positivista e marxista. Considerando 

que após a superação da historiografia tradicional de forte tendência hankeana, o marxismo 

é o aporte teórico utilizado para a historiografia moderna brasileira, Leonardi (1996: p.162) 

traz a hipótese de que o abandono da temática indígena na história social do Brasil “deve-

se, em parte, à inconsistência das teses filosóficas de Marx a respeito da questão”. Assim, 

considera que, 
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Depois dos preconceitos tradicionais a respeito do índio, muito comuns na 
historiografia brasileira do século XIX e início do século XX, foi por não terem 
encontrado estímulo teórico suficiente no marxismo que alguns historiadores 
brasileiros deixaram de lado esse tema, como se as questões que o envolvem fossem de 
interesse exclusivo da etnografia. É como se a industrialização e a Modernidade 
tivessem feito desaparecer, do Brasil, o seu imenso sertão. (LEONARDI, 1996: p. 162) 

 

 Não cabe aqui avaliar a interpretação que Leonardi (1996) faz das obras de Marx e 

Engels, sendo significativo para nossa análise apenas considerar que na segunda metade do 

século XX, os trabalhos historiográficos brasileiros foram predominantemente de cunho 

marxista e as análises, de fato, se esquivavam da temática indígena6. Evitando abordá-la ou 

tratando o tema de maneira irrelevante, consideraram os índios como empecilhos ao 

progresso, “retirando-os” da história ainda no período colonial.  

 

 É importante observar que no Brasil, outras perspectivas de leitura da história 

coexistiam com o marxismo neste período, em especial, a linha francesa dos Annales 

(trazida ao Brasil por Braudel), e além desta, persistiam as visões tradicionais do 

historicismo rankeano e do positivismo comteano. Porém, a perspectiva marxista foi 

hegemônica no Brasil até a década de 1990, daí considerar relevante a observação de que o 

“apagamento” dos indígenas na história brasileira deve-se parcialmente à ausência de 

espaços nesta linha de análise. 

 

 Em um contexto internacional, desde os anos de 1960 e 1970, “os silêncios de 

Marx” começaram a ser explorados na Inglaterra por Edward Thompson e Raymond 

Williams. Enquanto isso, na França processava-se um repensar dos pressupostos dos 

Annales, inserindo a análise das mentalidades, em um movimento de busca por novos 

referenciais, o que Le Goff (2001) denominou como “Nova História”. O que se apresenta é 

um contexto de inconformismo com a situação da historiografia, acusada de um vazio 

teórico. Pesavento (2003) entende que este fenômeno é resultado de uma crise 

paradigmática pela qual passava as ciências humanas, e observa que há um repensar da 

                                                 
6 Há de se ressalvar que em “O Escravismo Colonial”, Gorender (1978), dedica um capítulo às relações 
escravistas entre índios e colonizadores. Entretanto, a pequena relevância dada ao tema faz-se notar pela 
ausência de um debate consistente sobre a escravidão indígena até a década de 1990. 
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historiografia em vários países além da Inglaterra e da França, como a Itália, os Estados 

Unidos, a Alemanha, Portugal e Argentina. 

 

 Essa “crise de paradigmas” chega ao Brasil em meados da década de 1980, quando 

o Brasil passava por um processo de redemocratização política, onde predominavam as 

leituras marxistas de Caio Prado Jr. e Nelson Werneck Sodré, entendidas como as mais 

eficientes para a análise do contexto ditatorial. A partir da década de 1990, sob forte crítica 

ao marxismo e às concepções da linha francesa dos Annales, uma nova tendência passa a 

predominar no Brasil, a História Cultural, sendo significativo que a maior parte da 

produção historiográfica atual se faça sob esta perspectiva (ver PESAVENTO, 2003).  

 

 Há de se observar que não é a abordagem cultural da história que “nasce” nesse 

momento. Mundialmente, vários trabalhos já discutiam desde o século XIX temas 

relacionados à cultura e, além disso, uma perspectiva culturalista já havia sido apresentada 

no Brasil por Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda desde a década de 1930. O que 

se propõe a partir deste momento é uma outra forma de construção da história, através da 

percepção de novas possibilidades de temas, metodologias e fontes documentais, em uma 

aproximação intensa com ciências afins. 

 

 Diversas noções comportam aquilo que chamamos de História Cultural. Certo é que 

uma aproximação cada vez mais intensa com a antropologia atribui um significado claro à 

História Cultural, daí a observação de Darnton (1986: p. XIII, XIV) de que esta linha de 

análise é “história de tendência etnográfica”, e neste sentido, “o historiador etnográfico 

estuda a maneira como as pessoas comuns entendem o mundo. Tenta descobrir sua 

cosmologia, mostrar como organizavam a realidade em suas mentes e a expressavam em 

seu comportamento”. Busquei utilizar neste trabalho, a visão de história cultural de Darnton 

(1986), quando ele observa que a história é uma ciência interpretativa a qual cabe “decifrar 

os significados”. Em suas palavras: 

 

O método antropológico da História tem rigor próprio [. . .] Começa com a premissa de 
que a expressão individual ocorre dentro de um idioma geral, de que aprendemos a 
classificar as sensações e a entender as coisas pensando dentro de uma estrutura 
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fornecida por nossa cultura. Ao historiador, portanto, deveria ser possível descobrir a 
dimensão social do pensamento e extrair a significação de documentos, passando do 
texto ao contexto e voltando ao primeiro, até abrir caminho através de um universo 
mental estranho. (DARNTON, 1986: p. XVII) 

 

 É no contexto de uma história social que avança para uma leitura cultural, que a 

história indígena adquire uma nova feição, passando a ser incorporada como objeto de 

estudo da história. Se considerarmos que no Brasil, desde a criação do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB) no século XIX até meados do século XX predominou uma 

perspectiva tradicional que considerava as sociedades indígenas como inferiores e 

destituídas de história; e que a superação desta tendência só veio com a interpretação 

marxista a partir da década de 1960 (onde o “apagamento” da história indígena foi tão 

grande quanto), constata-se, não sem admiração, a ausência historiográfica do indígena em 

praticamente toda a história do Brasil.  

 

 Para Moreira (2001) a invisibilidade historiográfica aos indígenas é decorrente de 

uma pequena visibilidade destes no ambiente social, sendo constituído a partir de então, um 

“círculo vicioso” entre a marginalização social e a invisibilidade histórica. Invertendo os 

termos utilizados pela autora, considero a existência de um processo histórico de 

invisibilização social e marginalização historiográfica dos indígenas em Goiás. Isso 

porque, é predominante ainda hoje a idéia de que não existem mais índios em Goiás (por 

isso, são invisíveis socialmente), e, além disso, a historiografia goiana, com raríssimas 

exceções, desconsiderou a existência destes como agentes históricos plenos, sendo 

geralmente referidos como parte de um passado distante, onde foram (mais uma vez) 

empecilhos ao progresso, daí a idéia de marginalidade historiográfica. 

 

 Observando através de uma perspectiva dinâmica, as relações entre índios e não-

índios, e ao mesmo tempo, tornando possível um olhar sobre os Karajá de Aruanã como 

agentes históricos plenos, é interessante trazer as contribuições de Sahlins (1990) quanto 

àquilo que ele chama de “antropologia histórica e estrutural”. Retomando as obras de 

Braudel e de Levi-Strauss, Sahlins (1990) propõe um diálogo renovado entre a história e a 

antropologia, e entende que a estrutura é composta por categorias culturais concebidas 
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como uma rede, ou seja, um sistema de diferenças ou um conjunto de categorias. Sua 

proposta é repensar em termos dialéticos, estrutura e evento/ estrutura e história, o que o faz 

concluir que enquanto a história transforma estas “redes culturais”- estrutura, a própria 

história é reordenada no mesmo processo. Assim: 

 

A história é ordenada culturalmente de diferentes modos nas diversas sociedades, de 
acordo com o esquema de significação das coisas, sendo que, o contrário também é 
verdadeiro: esquemas culturais são ordenados historicamente porque, em maior ou 
menor grau, são reavaliados quando realizados na prática. (SAHLINS, 1990: p. 7) 

 

 Sahlins (1990: p. 180) entende que “a cultura funciona como uma síntese de 

estabilidade e mudança, de passado e presente, de diacronia e sincronia” assim, “toda 

mudança prática também é uma reprodução cultural”. Considero esta definição apropriada à 

análise histórica da comunidade de Buridina, por focalizar uma perspectiva dinâmica que 

não compartimentaliza temporalidades (passado e presente como momentos destoantes). 

Este poder de transformação que os “signos em ação” têm são decorrentes do que ele 

denomina como “estrutura da conjuntura”, esta, consiste no conjunto de relações históricas 

que a um só tempo, podem reproduzir categorias culturais tradicionais ou atribuir-lhes 

novos valores a partir do que exige o contexto pragmático. A partir da mobilidade da 

“estrutura da conjuntura”, Sahlins (1990) conclui que culturas diferentes possuem 

historicidades diferentes.  

 

 Na mesma perspectiva de uma “antropologia histórica”, é essencial destacar a 

contribuição dos trabalhos de Oliveira Filho (1998, 1999) no que tange à metodologia de 

trabalho com a história indígena na contemporaneidade. Tendo como objeto de estudo as 

situações indígenas do Nordeste brasileiro e os processos de etnogênese dela decorrentes, 

seu trabalho fornece subsídios para se pensar as sociedades indígenas em um contexto bem 

mais amplo. Contrastando as situações indígenas da Amazônia às do Nordeste, Oliveira 

Filho (1998) observa que enquanto nas primeiras, são enfatizadas as dimensões geopolíticas 

e ecológicas; no caso do Nordeste, evidenciam-se apenas as políticas assistencialistas e a 

questão fundiária.  
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 Daí que tenha sido por muito tempo, tema “desinteressante” para os pesquisadores, 

o que Oliveira Filho (1998) explica pelo fato de terem a avaliado como “uma etnologia 

menor”. Consideradas as devidas proporções, em muitos aspectos se assemelham as 

situações dos Karajá de Aruanã à dos índios do Nordeste. Um exemplo é o tratamento 

acadêmico dado aos Karajá de Buridina, ao considerá-los como “remanescentes” da etnia, 

sendo descritos apenas pelo que um dia foram, e desconsiderando suas características 

culturais na atualidade (ver SANTOS, 2001). A isto, Oliveira Filho (1998) define, se 

referindo às etnias do Nordeste, como “etnologia das perdas”. 

 

 Contrário a esta “etnologia das perdas”, Oliveira Filho (1998: p. 54) propõe uma 

outra maneira de conceber a etnogênese. Para ele, importa perceber a existência de “um 

fato histórico- a presença colonial- que instaura uma nova relação da sociedade com o 

território, deflagrando transformações em múltiplos níveis de sua existência sociocultural”. 

Neste sentido, a idéia de “territorialização”7 deve ser pensada com especial atenção por 

estar diretamente relacionada com a definição de etnicidade esboçada em seu trabalho: 

 

A etnicidade supõe, necessariamente, uma trajetória (que é histórica e determinada por 
muitos fatores) e uma origem (que é uma experiência primária, individual, mas que 
também está traduzida em saberes e narrativas aos quais vem a se acoplar). O que seria 
próprio das identidades étnicas é que nelas a atualização histórica não anula o 
sentimento de referência à origem, mas até mesmo o reforça. É da resolução simbólica 
e coletiva dessa contradição que decorre a força política e emocional da etnicidade. 
(OLIVEIRA FILHO, 1998: p. 64) 

 

 Essa definição de etnicidade é bastante apropriada para analisar a “situação 

histórica” dos Karajá de Aruanã. Fazendo uso da expressão poética “viagem da volta”, 

Oliveira Filho (1998) simboliza de maneira salutar, a contradição a ser resolvida pelos 

grupos étnicos em suas definições identitárias. Segundo ele, somente através da elaboração 

de utopias (sejam elas religiosas, morais ou políticas) permite-se “a superação da 

                                                 
7 Por territorialização, o autor entende “um processo de reorganização social que implica: 1) a criação de uma 
nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora; 2) a 
constituição de mecanismos políticos especializados; 3) a redefinição do controle social sobre os recursos 
ambientais; 4) a reelaboração da cultura e da relação com o passado” (OLIVEIRA FILHO, 1998: p.55). Ele 
destaca também, que a noção de territorialização tem a mesma função que a definição de “situação colonial” 
trabalhada por Balandier e reelaborada por Cardoso de Oliveira. 
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contradição entre os objetivos históricos e o sentimento de lealdade às origens, 

transformando a identidade étnica em uma prática social efetiva” (OLIVEIRA FILHO, 

1998: p. 66). 

 

 A partir da noção de “situação histórica”, Oliveira Filho (1998) apresenta quatro 

recomendações metodológicas a serem observadas pelo pesquisador, a fim de constituir 

uma “antropologia histórica” que possibilite um olhar diferenciado daquela “etnologia das 

perdas” predominante durante a maior parte da história dos povos indígenas considerados 

“misturados”:  

 

1) os povos indígenas hoje estão tão distantes de culturas neolíticas pré-colombianas 
quanto os brasileiros atuais da sociedade portuguesa do século XV, ainda que possam 
existir, nos dois casos, pontos de continuidade [. . .]; 2) não é possível descrever os 
fatos e acontecimentos dentro de uma temporalidade única e homogeneizadora- a 
longa duração [. . .]; 3) seria extremamente empobrecedor, despojar as intervenções 
verbais dos nativos de uma dimensão crítica e explicativa que esteja associada a 
“comunidades de argumentação” [. . .] e 4) as culturas não são coextensivas às 
sociedades nacionais, nem ao grupo étnicos, alguns autores sugerem abandonar 
imagens arquitetônicas de sistemas fechados e passar a trabalhar com processos de 
circulação de significados. (OLIVEIRA FILHO, 1998: p. 68-69) 

 

 Em conformidade com as indicações de Oliveira Filho (1998), busquei incorporar 

na medida do possível suas observações metodológicas, entrecruzando os olhares acerca da 

situação histórica dos Karajá de Aruanã, e me atentando para alguns aspectos trazidos em 

sua definição: a dinamicidade cultural das sociedades, a construção de uma histórica 

constitutiva que abarca diferentes temporalidades, a importância de resgatar diferentes 

pontos de vista acerca da mesma situação e a percepção da circularidade de significados 

entre índios e não-índios. 

 

 Visando romper com um “apagamento” dos indígenas na história e na historiografia 

goiana, procuro repensar a trajetória histórica dos Karajá de Aruanã, utilizando-me dos 

discursos de diversos atores que estão no palco das representações sobre os indígenas em 

Goiás: os aventureiros e viajantes dos séculos XVIII e XIX através de seus escritos, os 

governadores de Goyaz e a FUNAI por meio de seus relatórios, e através de relatos orais: 

os índios da Aldeia Buridina e de outras aldeias, os moradores e turistas da cidade de 
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Aruanã, e por fim, as imagens transmitidas pelos jornais no fim do século XX e início do 

XXI. 

 

 Ao dialogar com autores que têm trabalhado com as reelaborações culturais de 

sociedades indígenas no Brasil (especialmente com os excelentes trabalhos produzidos 

sobre o Nordeste indígena), me instigou a percepção de que estes “movimentos de 

ressignificação étnica”, dos quais os Karajá de Aruanã fazem parte, estão incluídos em um 

contexto histórico muito mais amplo, um contexto em que identidades são confrontadas e 

sobrepostas, e que longe de representarem retornos nostálgicos ao passado, são fenômenos 

plenamente representativos da contemporaneidade. Diante desta observação, vale adentrar 

um pouquinho mais a leitura de Sahlins, através de um outro texto de sua autoria, onde ele 

considera que “a sobrevivência cultural no mundo moderno consiste na tentativa dos povos 

de se apropriarem desse mundo em seus próprios termos” (SAHLINS, 1997: p. 123). 

 

 Para argumentar o quanto um conceito consciente de cultura é arma poderosa para 

os indígenas na contemporaneidade, Sahlins (1997) utiliza Turner (1987) e sua definição de 

que a cultura “deve ser entendida, essencialmente, como o meio pelo qual um povo define e 

produz a si mesmo enquanto entidade social em relação à sua situação histórica em 

transformação” (TURNER, 1987 apud SAHLINS, 1997: p. 122). Exemplificando a partir 

da experiência de Terence Turner entre os Kayapó Gorotide, Sahlins (1997) demonstra a 

capacidade indígena de reelaborar culturalmente suas histórias, mesmo a partir de situações 

que lhes são desfavoráveis. Diz ainda que esta é só uma, dentre as diversas expressões 

locais de um fenômeno mundial. Em suas palavras: 

 

Esse tipo de autoconsciência cultural, conjugado à exigência política de um espaço 
indígena dentro da sociedade mais ampla, é um fenômeno mundial característico do 
fim do século XX. As antigas vítimas do colonialismo e do imperialismo descobriram 
sua “cultura”. Por muito e muito tempo os seres humanos falaram cultura sem falar em 
cultura — não era preciso sabê-lo, pois bastava vivê-la. E eis que de repente a cultura 
se tornou um valor objetivado, e também o objeto de uma guerra de vida ou morte [...] 
A “cultura” — a palavra mesma ou algum equivalente local — está na boca do povo, 
sobretudo no contexto das forças nacionais e globais que ameaçam os modos 
tradicionais de existência do(s) povo(s). (SAHLINS, 1997: p. 127) 
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Nesse mesmo texto, o próprio Sahlins (1997: p. 9) alerta para o risco de se ignorar 

“a agonia de povos inteiros, causada pela doença, violência, escravidão, expulsão do 

território tradicional e outras misérias que a “civilização” ocidental disseminou pelo 

planeta”. No entanto, devemos estar vigilantes para a sedução de uma perspectiva 

demasiadamente otimista quando à capacidade dos povos indígenas de reelaborarem suas 

histórias a partir de uma lógica cultural própria. O risco que se apresenta é o de abandonar o 

fato de uma sujeição histórica que se processou por meio de uma relação desigual de forças. 

Neste trabalho, a tentativa de perceber os indígenas como agentes históricos plenos, fez-se 

de maneira a não desvincular essa percepção das relações díspares de poder que claramente 

constituíram todos os momentos dessa história. 

 

Feita esta ressalva, vale destacar na citação acima, a observação de Sahlins quanto à 

importância da apropriação do termo “cultura” não só pelos povos indígenas, mas por 

diversas formas de coletividades contemporâneas. De fato, esta “objetivação” da cultura, 

constrói discursos que alteram a percepção que os outros têm sobre o grupo, assim como 

modifica a auto-identificação da comunidade com um reforço do sentimento de co-

pertencimento. Ainda segundo Sahlins (1997), mesmo que os meios utilizados sejam 

modernos, os fins continuam a ser indígenas. Acredito que uma objetivação da cultura 

ocorrida na década de 1990 foi fator decisivo para a transformação histórica na Aldeia 

Buridina. 

 

 Os fenômenos recentes de “re-surgimentos” étnicos dão o ar de “retorno à tradição 

étnica”, mas podem ser pensados, de maneira diversa e bem mais frutífera, percebendo-os 

como parte dos “grandes empreendimentos identitários” do mundo contemporâneo. Estes 

parecem ser apenas simulacros que ocultam a existência de um “grande projeto identitário” 

plenamente inserido no contexto destes “tempos de globalização”, e que se fazem sob o 

manto de um simples fenômeno cultural local. Conforme Agier (2001: p. 10-11): 

 
As evoluções sociais e políticas das últimas décadas impõem um objeto empírico 
relativamente novo para a antropologia: o dos grandes empreendimentos identitários, 
que tendem a substituir as antigas “tribos”, as aldeias “perdidas” e outras etnias “em 
via de desaparecimento” da etnologia clássica. Assistimos então a atitudes que se dão o 
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ar de retornos (“retorno à etnia”) ou de recolhimento (“recolhimento sobre si”, 
“recolhimento identitário”, busca de “raízes”) quando, ao descodificar [sic] os 
processos e resultados de sua busca, descobrimos antes inovações, invenções, 
mestiçagens e uma grande abertura para o mundo presente. 

 

 Nos últimos anos, muito se produziu academicamente sobre “globalização”, e mais 

ainda se comentou cotidianamente. Talvez, depois da difusão do termo cultura, 

“globalização” seja uma das expressões sobre as quais mais se falou. Ganhando novas 

conotações “na boca do povo” (para utilizar uma expressão de Sahlins, 1997), este termo 

foi reproduzido sem que se compreendesse exatamente a definição original. De maneira 

vaga, a idéia difundida foi a de que tudo aquilo que não “vemos”, mas que possui poder e 

força que não podem ser combatidos, e que um dia inevitavelmente vai fazer sucumbir tudo 

aquilo que é “menor”, é efeito da globalização. Quanto ao termo, Santos (2002: p. 49) 

observa que “aparentemente transparente e sem complexidade, a idéia de globalização 

obscurece mais do que esclarece o que se passa no mundo”. 

 

 Numa postura crítica à tendência de considerar a globalização como fenômeno 

monolítico e linear, e de abordá-la somente pelo viés econômico, Santos (2002) destaca a 

necessidade de perceber os efeitos da globalização também nos aspectos sociais, políticos e 

culturais. A despeito de uma crença na força inexorável da globalização, este sociólogo nos 

faz perceber que a especificidade da globalização nas três últimas décadas é que ao invés de 

reter como características, a homogeneização e a uniformização, “as globalizações” 

parecem ter combinado a estas características, “o particularismo, a diversidade local, a 

identidade étnica e o regresso ao comunitarismo” (SANTOS, 2002: p. 26). Neste sentido,  

 

Os poderosos e envolventes processos de difusão e imposição de culturas, 
imperialisticamente definidas como universais, têm sido confrontados, em todo o 
sistema mundial, por múltiplos e engenhosos processos de resistência, identificação e 
indigenização culturais (SANTOS, 2002: p. 47) 

 

 Santos (2002) demonstra a impossibilidade de conceber a globalização como 

fenômeno unitário, já que ela se constitui como campo de conflitos entre interesses 

hegemônicos e subalternos (sendo que os primeiros é que induzem à idéia tão difundida de 

um fenômeno avassalador). Composta por uma diversidade de processos que por vezes são 
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contraditórios, só é possível falar de “globalizações”, por ser um termo plural. Ao contexto 

contemporâneo, que Santos denomina de “sistema mundial em transição”, cabe a seguinte 

definição de globalização: 

 

Conjuntos de relações sociais que se traduzem na intensificação das interações 
transnacionais, sejam elas práticas interestatais, práticas capitalistas globais ou 
práticas sociais e culturais transnacionais. A desigualdade de poder no interior dessas 
relações (as trocas desiguais) afirma-se pelo modo como as entidades ou fenômenos 
dominantes se desvinculam dos seus âmbitos ou espaços e ritmos locais de origem, e, 
correspondentemente, pelo modo como as entidades ou fenômenos dominados, depois 
de desintegrados e desestruturados, são revinculados aos seus âmbitos, espaços e 
ritmos locais de origem. Neste duplo processo, quer as entidades ou fenômenos 
dominantes (globalizados), quer os dominados (localizados) sofrem transformações 
internas. (SANTOS, 2002: p. 85) [grifos meus] 

 

 Conforme a citação acima, dentre as diversas “constelações de práticas” que 

caracterizam os processos de globalização contemporânea, três domínios são apontados 

como centrais: 1) práticas interestatais; 2) práticas capitalistas globais e 3) práticas sociais e 

culturais transnacionais. O fenômeno identitário que analiso entre os Karajá de Aruanã, 

pode ser inserido no terceiro processo, considerando que: 

 

No domínio das práticas sociais e culturais transnacionais, as trocas desiguais dizem 
respeito a recursos não-mercantis cuja transnacionalidade assenta na diferença local, 
tais como, etnias, identidades, culturas, tradições, sentimentos de pertença, 
imaginários, rituais, literatura escrita ou oral. São incontáveis os grupos sociais 
envolvidos nestas trocas desiguais e as suas lutas travam-se em torno do 
reconhecimento da apropriação ou da valorização não mercantil desses recursos, ou 
seja, em torno da igualdade na diferença e da diferença na igualdade. (SANTOS, 
2002: p. 60) [grifo meu] 

 

 Já comentei nesta introdução acerca da complexidade que marca a relação entre 

igualdade e diferença. Percebidos principalmente nos âmbitos locais, os embates 

decorrentes da conquista da igualdade e do reconhecimento da diferença, apontam o 

alcance das “trocas desiguais” no contexto contemporâneo mais cotidiano. Lembrando que 

a globalização é sempre a “globalização bem sucedida de localismos”, Santos (2002) 

ressalta o quanto a dicotomia local/ global adquiriu relevância no “sistema mundial em 

transição”, estando presente tanto no discurso científico quanto no político.  
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 A peculiaridade da análise de Santos (2002) reside em diferenciar duas formas de 

globalização: a hegemônica e a contra-hegemônica. Uma leitura monolítica da globalização 

restringe a percepção deste fenômeno apenas às características da primeira, daí decorre a 

idéia de um fenômeno avassalador. Partindo da definição dessas duas formas de 

globalização, e entendendo-as como campos em constante conflito, Santos (2002) destaca 

que a resistência mais eficaz contra a vertente hegemônica reside nas economias e culturas 

locais8 comunitárias e auto-sustentáveis.  

 

 Assim, em economias e culturas “cada vez mais desterritorializadas, a resposta 

contra os seus malefícios não pode deixar de ser a reterritorialização, a redescoberta do 

sentido do lugar e da comunidade, o que implica a redescoberta ou a invenção de atividades 

produtivas.” (SANTOS, 2002: p. 72). Apesar de não ser uma estratégia que colida 

diretamente com a expansão da globalização hegemônica, nesse tipo de resposta contra-

hegemônica, uma transformação pode vir através da construção de um “multiculturalismo 

emancipatório”9, ou seja, é possível alterar as formas de partilha entre culturas distintas, 

orientando-as pela idéia de que “temos o direito de ser iguais quando a diferença nos 

inferioriza e a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2002: p. 

75). 

 

 A fim de melhor localizar as estratégias identitárias utilizadas pelos Karajá de 

Aruanã naquilo que é possível abstrair das observações de Santos (2002), vale diferenciar 

os “graus de intensidade da globalização”, diferenciando-os entre fenômenos dominantes 

(globalização de alta intensidade) e fenômenos dominados (globalização de baixa 

intensidade): 

 
Enquanto as transformações dos fenômenos dominantes são expansivas, visam ampliar 
âmbitos, espaços e ritmos, as transformações dos fenômenos dominados são retrativas, 

                                                 
8 Por “localização”, Boaventura Santos entende “o conjunto de iniciativas que visam criar ou manter espaços 
de sociabilidade de pequena escala, comunitários, assentes em relações face-a-face, orientados para a auto-
sustentabilidade e regidos por lógicas cooperativas e participativas [...] Muitas destas iniciativas ou propostas 
se assentam na idéia de que a cultura, a comunidade e a economia estão incorporadas e enraizadas em lugares 
geográficos concretos que exigem observação e proteção constantes”. (SANTOS, 2002: p. 72) 
9 Acerca deste “multiculturalismo emancipatório”, textos bastante esclarecedores estão no livro organizado 
por Boaventura de Sousa Santos (2003), “Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo 
multicultural”. 



 
 

35

desintegradoras e desestruturantes; os seus âmbitos e ritmos, que eram locais por 
razões endógenas e raramente se auto-representavam como locais, são relocalizados 
por razões exógenas e passam a auto-representar-se como locais. (SANTOS, 2002: p. 
86) 

 

 Ao observar a existência de razões exógenas e razões endógenas, Santos nos faz 

perceber que a identidade se constrói sempre por meio do contraste com outras identidades, 

adquirindo importância, exatamente por isso, o fato de se questionar externamente o 

sentimento de pertencimento interno ao grupo. Nesse sentido, fundamental é saber quem 

pergunta pela identidade. Em resposta a essa pergunta é que a comunidade afirma sua 

distintividade, reforçando sua existência local e “objetivando” sua cultura como traço que a 

diferencia e que pela mesma razão exige, paradoxalmente, a igualdade de direitos. 

 

 Inovador na leitura de Santos (2002) é fazer perceber - ao contrário daqueles que 

viam na globalização um acontecimento sem precedentes pela forma e intensidade - a 

“existência de duas faces da mesma moeda”. Essas duas faces são: a) a desterritorialização, 

desvinculação e transformação expansiva e b) a reterritorialização, a revinculação local e 

transformação desintegradora e retrativa. Aparentemente vistos como fenômenos opostos, 

designam para Santos (2002: p. 86) diferentes intensidades de globalização: fenômenos 

mais lentos e difusos, como os processos de reafirmação identitária entre os Karajá de 

Aruanã e outros grupos étnicos são, com suas características de relocalização e 

reterritorialização, partes da globalização contra-hegemônica, e podem ser vistos, conforme 

afirmou Agier (2001), como fenômenos plenamente representativos da contemporaneidade. 

 

 Por fim, é válido tomar a observação de Santos (2002: p. 87) que diz que, por si só, 

a ocorrência simultânea de fenômenos semelhantes em diferentes países não faz destes, um 

“fenômeno global”. Para que possamos caracterizá-los como tais, ele ressalva a necessidade 

de que “causas endógenas, diferentes de país para país, tenham entre si afinidades 

estruturais ou partilhem traços de causas remotas, comuns e transnacionais”. Este parece 

ser o caso em que se inserem os Karajá de Aruanã. Se observarmos os diversos fenômenos 

étnicos ocorridos em diferentes partes da América e da África, perceberemos que se 

apresentam traços comuns de afirmação identitária apesar de contextos históricos 
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específicos, já que possuem como pano de fundo, uma mesma motivação: as sujeições 

coloniais a que foram submetidos. O fato de tantos movimentos étnicos terem “despontado” 

no fim do século XX e início do XXI indicam que “um terreno propício” foi por eles 

encontrado. . . talvez a própria globalização, e não um movimento contrário a esta.  

 

 Com o intuito de compreender a “situação histórica” dos Karajá de Buridina como 

fenômeno inserido na contemporaneidade e que, ao mesmo tempo, finca raízes em um 

imaginário goiano acerca do índio, essa análise está subdividida em dois momentos. Na 

Parte I “A História Karajá em Goiás: invisibilização social e silenciamentos discursivos”, 

busco demonstrar como um estigma de “aculturação” gerou um círculo vicioso entre a 

exclusão social e um apagamento historiográfico que fez com que a história indígena em 

Goiás fosse cada vez mais invisibilizada, reforçando na contemporaneidade, a idéia de que 

não existem mais índios em nosso estado.  

 

 Essa primeira parte está dividida em dois capítulos. No Capítulo 1 “Invisibilidade 

social: o estigma da “aculturação”, apresento os trabalhos produzidos acerca da etnia 

Karajá e localizo a situação dos Karajá de Aruanã a partir de documentação escrita. Para 

tanto, faço uma releitura da história goiana buscando perceber como os indígenas foram 

invisibilizados socialmente e excluídos historiograficamente em Goiás. Este panorama 

histórico possibilita compreender a problemática identitária em que se inserem os Karajá de 

Aruanã, evidenciando as razões que conduziram à delimitação espaço-temporal escolhida 

nesta pesquisa. 

 

 A fim de compreender o processo histórico ocorrido entre os Karajá de Aruanã, o 

Capítulo 2 “Silenciamentos discursivos: do índio imaginado ao real”, percorre as 

representações feitas acerca do indígena em Goiás desde o período colonial até os dias de 

hoje. Este recuo temporal busca perceber como determinadas idéias se arraigaram no 

imaginário goiano, construindo estereótipos claramente perceptíveis nos discursos de não-

índios. Este percurso abarca as representações feitas por bandeirantes e missionários, 

relatos de governadores provinciais, viajantes do século XIX, imprensa escrita do fim do 

século XX em Goiás e falas de moradores e turistas de Aruanã na contemporaneidade. 
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 A Parte II “Discursos entrecruzados: a Aldeia Buridina e a cidade de Aruanã” 

analisa de maneira sistematizada a documentação oral coletada durante pesquisas de campo 

realizadas entre 2001 e 2006. A partir desse material, busco problematizar os discursos 

produzidos por indígenas da Aldeia Buridina e não-índios moradores da cidade de Aruanã. 

Os relatos orais estão agrupados por temáticas: histórias míticas, surgimento e “decadência” 

da aldeia, lideranças jovens e tradicionais, língua materna e artesanato, demarcação das 

terras e fortalecimento da identidade. Essa problematização fornece elementos para 

perceber as relações de poder e conflito que ocorrem em torno da territorialidade 

compartilhada por índios e não-índios em Aruanã, e traz à tona questões fundamentais que 

estão sendo cotidianamente negociadas na relação interétnica em questão.  

 

 Buscando demonstrar a maneira pela qual se constituíram os elementos identitários 

da etnicidade Karajá em Aruanã, os discursos analisados estão subdivididos em três 

capítulos. No Capítulo 3 “Tradição oral ressignificada”, trago um repensar da história 

Karajá em Aruanã através das entrevistas concedidas pelos membros da Aldeia Buridina, 

selecionando os momentos em que eles contam a história da aldeia e, ao mesmo tempo, 

fornecem pistas essenciais para analisar a auto-identificação étnica da comunidade. 

 

 No quarto capítulo “Identidades negociadas”, problematizo os conflitos internos e 

externos à aldeia, entendendo que as transformações ocorridas na década de 1990 tornaram 

patentes, situações de disputa por poder que pareciam ofuscadas até este momento. Esses 

conflitos podem ser percebidos por meio do redimensionamento do papel das lideranças 

indígenas na aldeia e através dos conflitos decorrentes das disputas territoriais entre 

Buridina e a cidade de Aruanã. 

 

 No Capítulo 5 “Tecendo identidades”, coloco à prova a hipótese de que a língua 

Karajá e o artesanato foram tomados como pontos de apego à cultura tradicional no 

processo de afirmação da identidade indígena em Aruanã. Entrecruzando diversos discursos 

construídos acerca da identidade étnica dos Karajá de Aruanã, aponto elementos que 

trouxeram significância para a identidade em Buridina e que possibilitaram que a cultura e 

a história se ressignificassem diante da “situação histórica” em que se inserem. 
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Mapa 1- Localização das Aldeias Karajá

Fonte: SANTOS (2001)
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Mapa 2- Localização do município de Aruanã no Estado de Goiás

Fonte: MOTTA (2003)
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Mapa 3- Localização da Aldeia Buridina no centro urbano de Aruanã

Fonte: MOTTA (2003)
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Mapa 4- Terra Indígena Karajá de Aruanã I

Fonte: FUNAI (1998)
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“Cacique Jacinto Maurehi e Dna. Lídia- 1992” 

Foto: Rosimar Silva 

 
 
 

PARTE I- HISTÓRIA KARAJÁ EM GOIÁS: 
INVISIBILIZAÇÃO SOCIAL E SILENCIAMENTOS 

DISCURSIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “Cacique Mário Arumani e crianças- 1997” 
Foto: Rute Pontim 
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CAPÍTULO 1- INVISIBIDADE SOCIAL: O ESTIGMA DA “ACULTURAÇÃO” 

 

 

Estamos falando apenas dos sobreviventes. Os sobreviventes 
constituem uma pequena minoria daquelas ordens socioculturais 
existentes, digamos, no século XV. O que se segue, portanto, não deve 
ser tomado como um otimismo sentimental, que ignoraria a agonia de 
povos inteiros, causada pela doença, violência, escravidão, expulsão 
do território tradicional e outras misérias que a “civilização” 
ocidental disseminou pelo planeta. Trata-se aqui, ao contrário, de 
uma reflexão sobre a complexidade desses sofrimentos, sobretudo no 
caso daquelas sociedades que souberam extrair, de uma sorte 
madrasta, suas presentes condições de existência. (SAHLINS, 1997a) 

 
 
 Essas palavras nos remetem a uma dimensão ainda pouco privilegiada da temática 

indígena: os “movimentos em sentido inverso”, conforme a denominação de Sahlins 

(1997a). Uma perspectiva que identifica aquelas sociedades que conseguiram ressignificar 

as suas identidades étnicas, e que hoje se impõem como construtores de sua própria 

história, articulando o tradicional, o local e o global conforme uma lógica peculiar: o “seu 

próprio sistema de mundo”, para retomar a afronta referida por Sahlins à teoria do sistema 

mundial. Os Karajá de Aruanã representam parte dessa resistência, os “sobreviventes” a 

que Marshall Sahlins se refere.   

 

Predominantemente, os estudos privilegiaram os aspectos negativos, abordando a 

dizimação física e cultural a que os povos indígenas foram submetidos, através das 

imposições da sociedade envolvente. Persiste uma visão que concebe os indígenas como 

parte constitutiva da formação social do Brasil, porém situa sua importância no passado, e 

ao enquadrá-los em uma singularidade nacional, define-os meramente como “nossos 

antepassados”. O presente tem pouca relevância, já que esses são considerados como 

“remanescentes”, portanto, sem traços de originalidade, nada mais que um simulacro dos 

“verdadeiros” indígenas.  

 

A fim de trazer uma perspectiva diferenciada acerca da história indígena, busco 

neste capítulo apresentar sucintamente os trabalhos produzidos acerca da etnia Karajá e 
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localizar a situação dos Karajá de Aruanã a partir de documentação escrita. Ao fazer uma 

releitura da história goiana viso perceber como os indígenas foram invisibilizados 

socialmente e excluídos historiograficamente em Goiás. Este panorama histórico 

problematiza a história dos Karajá de Aruanã e faz compreender o contexto que possibilitou 

o fortalecimento da identidade étnica no período entre 1980 e 2006. 

 
 
 
1.1 Apontamentos sobre a História Karajá 

 
 

Ao iniciar a pesquisa bibliográfica, percebi que apesar de muito ter sido escrito 

sobre os Karajá, as pesquisas basearam-se fundamentalmente na análise de aspectos da 

cultura Karajá, conforme identificamos nos trabalhos etnológicos ou da política indigenista, 

no contexto mais amplo da política goiana imposta ao grupo. Donahue (1982) observa que 

na realidade os Karajá foram muito mais visitados do que estudados. Da mesma maneira, a 

temática indígena é ainda inexpressiva na historiografia goiana, especialmente quando se 

aborda o período posterior à colônia. Quanto aos Karajá de Aruanã, há de se destacar que 

não existem trabalhos historiográficos específicos sobre a comunidade.  

 

Os primeiros estudos sobre os Karajá são os de Coudreau ([1891] 1977), Krause 

([1908] 1940), e Baldus, Ehrenreich e Lipkind (ambos publicados em 1948). Trazendo 

alguns elementos da cultura e organização social Karajá, segundo Santos (2001: p. 7) 

“esses primeiros etnólogos tornaram-se figuras emblemáticas do trabalho de campo 

realizado no Brasil no final do século XIX e no começo do século XX, e muito colaboraram 

para os estudos da etnologia brasileira”. 

 

Henri Coudreau empreende viagem pelo Rio Araguaia em 1891, descrevendo 

aspectos culturais de várias etnias e destacando os conflitos entre indígenas e as populações 

dos povoados vizinhos. Ressalta o desejo demonstrado pelos regionais de que se 

“solucionasse” o problema da presença indígena nas proximidades. Fritz Krause foi 

enviado ao Brasil em 1908 com o objetivo de constituir uma coleção etnográfica para o 

Museu Etnográfico de Leipzig, momento em que passa um mês entre os Karajá. Em sua 
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viagem pelo Rio Araguaia, faz referência à atual Aldeia Buridina (por ele identificada como 

Xixamãndo). O relatório de sua viagem foi publicado em revistas do Museu Paulista com 

edições entre 1940 e 1943. Pela dificuldade de se consultar tantos volumes, é geralmente 

utilizado pelos pesquisadores, somente o relatório da expedição intitulado “Nos sertões do 

Brasil”. 

 

Também publicado na Revista do Museu Paulista, o texto de Herbert Baldus 

“Tribos da Bacia Amazônica e o Serviço de Proteção ao Índio”, fornece informações 

importantes acerca dos Karajá, fazendo inclusive uma descrição detalhada da condição de 

vida dos Karajá de Leopoldina, com fotos da época e destaque à condição de “aculturação” 

dos índios desta aldeia. É considerada preocupante a situação de saúde da comunidade, 

assolada por grande quantidade de doenças contagiosas. Nessa mesma edição, foi publicado 

o trabalho de Ehrenreich (1948) “As tribos Karajá do Araguaia (Goiás)”, também 

fornecendo informações etnológicas interessantes acerca dos Karajá. Com estudos 

realizados na década de 1890, este é considerado o primeiro trabalho de relevância 

antropológica acerca dos Karajá. Os resultados da pesquisa de Lipkind, publicados nos 

Estados Unidos e ainda sem tradução, datam deste mesmo ano, reunindo informações sobre 

diversas sociedades indígenas da América do Sul, com um capítulo dedicado aos Karajá. 

 

Análises antropológicas mais recentes sobre a cultura Karajá podem ser encontradas 

em Donahue (1982), e nas dissertações de mestrado de Toral (1992) e Lima Filho (1994). 

Schiel (2001: p. 30) considera que após os trabalhos dos primeiros etnólogos (acima 

citados), os Karajá foram relegados a um “abandono” acadêmico, sendo que somente com 

Donahue assinala-se “uma espécie de ressurgimento do interesse etnográfico nos Karajá”. 

A pesquisa de Toral (1992) é rica em informações acerca dos aspectos sociais da vida 

Karajá, revelando uma fecunda apreensão de dados antropológicos em suas pesquisas de 

campo. O trabalho de Lima Filho (1994) é importante contribuição acerca dos rituais 

tradicionais Karajá, evidenciando a relevância social desses ritos para a etnia. Esses três 

trabalhos foram realizados a partir de pesquisas de campo nas aldeias da Ilha do Bananal. 
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Em relação à arte, os trabalhos de Costa (1968) “A arte e o artista Karajá” e Taveira 

(1978) “Etnografia da cesta Karajá”, são considerados textos fundamentais acerca das 

concepções artísticas dos Karajá, e além disso, fornecem alguns subsídios acerca da história 

das principais aldeias. Mais recentemente, as dissertações de Whan (1998) e Santos (2001), 

buscaram problematizar a ressignificação da cultura Karajá, observando-a a partir das 

inovações artísticas introduzidas à vivência cotidiana. O primeiro trabalho analisa a 

utilização do reru (figuras feitas com cordões) como instrumento de fortalecimento da 

cultura tradicional e o segundo, observa a incorporação das novas demandas comerciais que 

trouxeram nova significância ao papel do artista Karajá. 

 

 A temática da educação indígena tem sido bastante debatida em encontros que 

reúnem professores indígenas e pesquisadores. Sob este enfoque foi produzida a dissertação 

de mestrado de Leitão (1998), intitulada “Educação e Tradição: o significado da educação 

escolar para o povo Karajá de Santa Isabel do Morro, Ilha do Bananal, TO". Além de 

alguns artigos da mesma autora, diversos textos discutem as experiências de educação 

indígena entre os Karajá, podendo ser encontradas essas análises em anais de encontros 

sobre o tema.  

 

Na linguística, destacam-se: a dissertação de mestrado de Silva (1995), com o título 

“A situação sociolinguística dos Karajá de Santa Isabel do Morro e Fontoura: uma 

abordagem funcionalista”, e os trabalhos de Ribeiro (1996) “Morfologia do verbo Karajá” e 

de Borges (1997) “As falas feminina e masculina no Karajá”. Esses trabalhos evidenciam a 

preocupação crescente com uma perspectiva sócio-histórica de análise lingüística, 

demonstrando o quanto a manutenção e dinamização da língua indígena são fundamentais 

para a afirmação da identidade étnica. 

 

No que se refere à política indigenista em Goiás, temos o artigo de Karasch (2001), 

“Catequese e Cativeiro: política indigenista em Goiás- 1780-1889”, publicado na coletânea 

organizada por Cunha (2001), História dos índios no Brasil. Também os trabalhos de 

Rocha (1998, 2003) “O Estado e os Índios: Goiás- 1850/1889” e “A Política Indigenista: 

1930-1964”. Tangenciando o debate sobre a história indígena em Goiás, temos o trabalho 
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de Chaim (1974) sobre os aldeamentos indígenas em Goiás, Doles (1973) acerca da 

navegação fluvial, Salles (1992) tratando da escravidão em Goiás no período colonial, e o 

de Chaul (1999) quando trata da idéia de decadência em Goiás, além de algumas 

dissertações de mestrado na mesma linha de análise. Os textos mais conhecidos de Palacin 

(1982, 1983, 1986, 1994) também abordam secundariamente o tema e um artigo intitulado 

“A ausência do índio na memória goiana” indica caminhos para se pensar o imaginário 

acerca dos índios na sociedade goiana. Apesar de não se aprofundar no debate proposto, 

este pequeno texto de Palacin (1992) merece destaque por perceber o índio sob uma ótica 

diferente dos demais trabalhos da historiografia goiana. 

 

No que tange à produção específica sobre os Karajá de Aruanã, temos a tese 

doutoral de Silva (2001), “A função social do mito na revitalização cultural da língua 

Karajá”, onde é analisada a situação sociolingüística das aldeias de Santa Isabel do Morro, 

Tỹtema e Buridina. Também a dissertação de mestrado de Santos (2001), “A estética 

Karajá e a ótica ocidental”, onde são tratados aspectos da re-significação do comércio de 

artesanato pelos Karajá de Buridina. Na realidade, este trabalho toma a Aldeia Buridina 

como locus da pesquisa, mas não há uma problematização do contexto histórico em que 

vivem, já que o enfoque é a redefinição da arte Karajá. 

 

 Em texto apresentado na Renuião da Associação Brasileira de Antropologia em 

1993, Lima Filho propõe uma comparação entre as situações territoriais das Aldeias de 

Santa Isabel do Morro e Buridina. Os dados, no entanto, são preliminares e não parece ter 

sido concluída uma pesquisa comparativa nesse sentido. Em uma coletânea que discute a 

experiência dos antropólogos na elaboração de laudos antropológicos de terras indígenas, 

Lima Filho (2005) apresenta os impasses enfrentados durante a sua participação no 

processo de demarcação das terras Karajá de Aruanã.  

 

Em 2006, este antropólogo publicou um artigo sobre os Karajá de Aruanã, como 

parte de uma coletânea que busca apresentar a situação das três sociedades indígenas de 

Goiás (LIMA FILHO, 2006). É interessante a iniciativa de demonstrar esses três processos 

históricos de maneira articulada, entretanto, o texto sobre a comunidade de Buridina padece 
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de dados atualizados, e reproduz características antropológicas da etnia à maneira clássica 

da antropologia, aproximando-se do que Oliveira Filho (1998) chama de “etnologia das 

perdas”, mostrando o que os Karajá “foram” um dia, numa análise que desconsidera a 

especificidade em que a Aldeia Buridina vive na contemporaneidade.  

 

Motta (2004) defendeu uma dissertação de mestrado em Geografia, onde propõe um 

debate sobre a concepção de territorialidade para os Karajá de Aruanã e a relação com o 

turismo na cidade. É um tema extremamente relevante por demonstrar conflitos em relação 

ao território, que geralmente são ocultados. Porém, o debate não parece ser bem resolvido, 

sendo a problemática tratada de maneira superficial. Existem também dois trabalhos de 

graduação em Antropologia, onde foram discutidos: a importância da demarcação das terras 

Karajá em Aruanã e a percepção da etnicidade pela comunidade de Buridina sob um 

enfoque estruturalista (BRAGA, 2002; SCHIEL, 2002). Em 2003, apresentei uma 

monografia de Graduação em História, onde discuti a auto-identificação étnica da 

comunidade Karajá de Buridina (PORTELA, 2003). 

 

 

1.2 Revisitando Histórias: os Karajá de Buridina e a cidade de Aruanã 

 

 O desbravamento da região central do Brasil inicia-se no século XVI através de uma 

linha dupla de ocupação colonizadora: a paulista pioneira e a amazônica (CHAIM, 1974). 

Essas expedições exploratórias (tanto militares quanto religiosas) percorreram o sertão 

goiano avaliando as possibilidades econômicas e procurando ouro, pedras preciosas e, 

especialmente, indígenas a serem enviados para o trabalho nos engenhos nordestinos e 

plantações paulistas. 

 

 Ferreira (1960) lembra que as primeiras investidas rumo ao Rio Araguaia ocorreram 

a partir de 1513, motivadas pelo imaginário europeu que vislumbrava encontrar lugares 

míticos em um Brasil conhecido apenas pelos relatos indígenas. Incursões como as de 

Gândavo e Brandão, respectivamente em 1576 e 1618, vieram reforçar a crença na 
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existência de riquezas que já estavam representadas nos mapas portugueses do século XVI, 

nos quais o atual Rio Araguaia era denominado de Rio Paraupava. 

 

 Antes de ter o nome atual, o Araguaia já foi chamado também de Rio Grande, sendo 

importante veículo de comunicação com outras regiões do país e tendo a particularidade de 

comportar a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal (então conhecida como Ilha de 

Sant´Ana). No século XVII, essa região já era amplamente habitada por populações 

indígenas Javaé, Karajá, Xavante, entre outras. 

 

 A diversidade étnica presente na região do Rio Araguaia desde esse período se deve, 

entre outras razões, à intensificação dos deslocamentos populacionais de indígenas em fuga 

mediante as ações dos colonizadores vindos do litoral. Tal diversidade constitui-se, 

portanto, como expressão de um conflito peculiar ao processo colonizador e em que os 

movimentos migratórios são formas de resistência às tentativas de escravização e 

dizimação presentes nesse período. 

 

 A despeito dessa tendência migracional, há de se destacar a presença constante dos 

Karajá às margens do Rio Araguaia, já que não há referências a migrações populacionais de 

membros dessa etnia em decorrência da expansão colonizadora. Os Karajá se utilizaram de 

outros recursos de resistência à escravidão e à desestruturação social, como se verá no 

decorrer do trabalho. 

 

 Em resposta à resistência das sociedades indígenas e devido ao contexto histórico de 

escassez de mão-de-obra para a colonização, ocorre no início do século XVII uma 

redefinição das formas de captura de indígenas. As expedições passam a ser planejadas de 

forma a atingir distâncias maiores e a articular-se em torno de um projeto de 

desenvolvimento efetivo, através de ações de grande porte. 

 

 Abordando o período de “reorganização do apresamento”, iniciado a partir de 1640, 

Monteiro (1994: p. 79) explica que “de modo geral, as viagens rumo ao sertão passaram a 

ser de menor porte, mais freqüentes e mais dispersas em termos geográficos”. Insere-se 
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nesse contexto a exploração colonizadora da Região Araguaia-Tocantins. Apesar das 

expedições anteriormente realizadas, somente a partir desse momento ocorre uma 

percepção clara do potencial da região central do país como fornecedora de mão-de-obra e 

de riquezas minerais. 

 

 É dentro desse contexto de “reorganização do apresamento” que transcorre a 

expedição de Bartolomeu Ataídes, em 1644, momento em que, saindo de Belém atrás de 

minas de ouro, percorre o Rio Araguaia e encontra os Karajá, que lhes dão notícia de um 

massacre de bandeirantes paulistas - provavelmente pertencentes à expedição de André 

Fernandes - em 1615. Segundo Ferreira (1960), cerca de catorze bandeiras teriam adentrado 

o sertão goiano nesse período. A primeira missão jesuíta que chegou a território goiano 

entrando em contato com os Karajá, foi a do Padre Tomé Ribeiro, ocorrida entre 1655 e 

1658 (BERTRAN, 1994). Leite (1943) também confirma os batismos de crianças Karajá 

ocorridos nesse período e destaca a presença dessa etnia por toda a extensão das margens 

do Rio Araguaia. 

 

 Se a missão do Padre Tomé Ribeiro constitui a primeira frente de contato religiosa 

com os Karajá, somente em 1775 teremos registros oficiais de relações pacíficas entre eles 

e os bandeirantes, sendo esse momento descrito pelo alferes José Pinto da Fonseca. Essa 

expedição de 1775, assim como outras do mesmo período, estruturou-se a partir da 

contratação de um sertanista que teria a função de pacificar os índios com ordens expressas 

de jamais maltratá-los. Nesse empreendimento era fundamental o papel exercido pelos 

“índios mansos” que compunham os grupos pacificadores. O contexto histórico exigia a 

eficácia das práticas de aldeamento, já que, com a economia mineradora em crescente 

decadência, os investimentos na agricultura se apresentavam como caminho viável para o 

crescimento. 

 

 Não foi fácil a tentativa de aproximação oficial com os Karajá. Aliás, o juramento 

de vassalagem ao rei de Portugal por um cacique Karajá só foi feito depois de convencê-los 

de que não seriam escravizados ou mortos, conforme teria ocorrido em uma expedição 

anterior conduzida por Antônio Pires de Campos em 1684, tendo sido esse fato narrado 



 
 

51

com pesar pelo referido líder Karajá.  Artiaga (1948: p. 69-71) reproduz a descrição da 

aproximação com os Karajá, revelando as técnicas utilizadas para estabelecer um contato 

pacífico (presentes e intérprete) e demonstrando a desconfiança dos índios em relação aos 

não-índios nesse momento: 

 

A expedição entrou, logo depois, em ligação com os índios Carajás que viviam em seis 
aldeias, com 2.000 arcos de guerra. Encontraram muita prevenção por parte do gentio 
pelos motivos tradicionais das atrocidades praticadas anos antes contra Carajás. Era 
chefe das aldeias Aboenaná, que sabia algo da língua portuguesa, e, por isso mesmo, o 
governador lhe mandara umas cartas prometendo paz e ajuda e convidando sua gente 
para uma vida melhor em Goyaz. A índia que a expedição conduziu como intérprete 
era parente dos índios presentes e se chamava Xuanaupiá. Foi um excelente chamarisco 
utilizado por José Pinto, porque os índios entraram em confabulações e se interessaram 
pelas narrações da índia a respeito da vida, usos, costumes, alimentação e prazeres da 
vida na sociedade. A despeito desta sedução e das ofertas tentadoras feitas ao cacique e 
sua gente, para virem viver em Goyaz, não houve da parte das tribos demonstração 
alguma de confiança. Tanto haviam eles sofrido com os Pires de Campos e com os 
portugueses e bandeirantes, que seria mesmo difícil restabelecer amizade ou simpatia 
para com aqueles cristãos desumanos. Apareceu uma índia velha chorando, lamentando 
a perda do filho aprisionado anos antes por apresadores paulistas. Esta história triste e 
sincera, que a presença de soldados avivou, não deixou de influir desfavoravelmente 
para a boa marcha das negociações. Estabeleceu-se a desconfiança. A noite os índios 
puseram sentinelas e qualquer barulho no acampamento fazia-os correr espavoridos. 
José Pinto proibiu que sua gente atravessasse o rio; interditou as vistas às aldeias, os 
passeios às roças dos índios, e tudo fez para provar suas boas intenções para com o 
gentio. Fez funcionar uma orquestra de instrumentos de metal que havia levado, o que 
foi providencial porque o índio gosta imenso de música. Distribuiu presentes e exigiu 
de Aboenaná a presença de suas mulheres para dar-lhes os mimos que o Governador 
tinha mandado [. . .] No dia 26 de julho o cacique-geral trouxe toda sua gente e 
também os Javaés, e os colocou em forma para a solene parada militar. (ARTIAGA, 
1948: p. 69-71) 

 

 Ao que parece, inicialmente, houve um contato amistoso entre os Karajá e os 

colonizadores, mas essa situação foi alterada após diversas situações de violência impostas 

pelos desbravadores, sendo oficialmente retomado um breve contato pacífico somente com 

a citada expedição de 1775. Esse fato é comprovado pela afirmação de Chaim (1974: p. 

65): 

 

Os grupos tribais que viviam nas proximidades da Ilha do Bananal, em sua maioria, 
eram pacíficos [. . .]. No século XVIII, os Javaé e Karajá constituíam exceção, pois, de 
índole pacífica inicialmente, em conseqüência dos sucessivos ataques e traições do 
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colonizador em sua marcha de penetração pela região, foram tornando-se hostis. Com a 
paz firmada em 1775, foram aldeados no aldeamento de Nova Beira. (CHAIM, 1974: 
p. 65) 

 

 Constituído o aldeamento de Nova Beira a que se refere Chaim, foi estabelecido nas 

proximidades, o Presídio de São Pedro do Sul, tendo este a função de oferecer guarnição 

militar ao novo aldeamento. Porém, já a partir de 1780, esse aldeamento e o presídio são 

abandonados gradativamente após a transferência dos índios Karajá e Javaé para o 

Aldeamento de São José de Mossâmedes por ordem do governador Luis da Cunha 

Menezes. O objetivo da transferência era incentivar o desenvolvimento desse novo núcleo, 

que tinha uma estrutura física melhor do que os anteriormente construídos. 

 

 A contradição das ações empreendidas em fins do século XVIII refletem os 

interesses diversos que marcavam a relação entre índios e não-índios desde o início deste 

mesmo século. O antagonismo entre as práticas de missionários, colonos e portugueses 

revela a variedade de concepções quanto ao papel do índio na história brasileira. Assim, se 

para os missionários o objetivo é a propagação da fé cristã e a defesa dos interesses das 

ordens religiosas que representam, esse fim se difere do da colonização laica. Os objetivos 

dos primeiros eram mais amplos que os dos representantes leigos, visto que 

 

suas perspectivas quanto ao índio se lançavam rumo ao atemporal, contrapondo-se aos 
interesses da colonização leiga, para a qual o silvícola se apresentava apenas numa 
dimensão biológica e econômica. A obra dessas missões não atendia, em seus fins 
últimos e essenciais, aos objetivos da colonização portuguesa no Brasil, ou da 
espanhola nas demais colônias do Sul americanas, visto que se alicerçava na 
segregação do indígena. O sucesso dessas organizações frustraria os objetivos 
caracteristicamente econômicos das coroas portuguesa e espanhola, para as quais o 
silvícola era sobretudo um povoador. (CHAIM, 1974: p. 69) 

 

 É nesse sentido que, através de alvarás e cartas régias, a Coroa Portuguesa busca 

resguardar o índio da escravidão, na tentativa de levar a cabo a povoação dos imensos 

“vazios demográficos” de que se tinha notícia em Portugal. Na prática, porém, tal objetivo 

é oscilante, já que colide diretamente com os interesses dos colonos paulistas, que vêem no 

índio a possibilidade de suprir a carência de mão-de-obra, identificando-o como um 

“trabalhador aproveitável” (CHAIM, 1974). 
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 Direcionada para a situação de conflitos entre índios e colonos, desde 1702, a Carta 

Régia de 21 de abril proibia o cativeiro dos índios, reforçando as diversas medidas 

estabelecidas desde o século anterior, embora permitisse que os indígenas retirados do 

sertão fossem “administrados” por determinado período. Essa concessão acaba por 

legitimar a situação de servidão em que os indígenas já se encontravam em Goiás, onde 

inúmeros conflitos eram gerados em decorrência dos objetivos de integração ou segregação 

dos indígenas. Em correspondência de 1751, o governador Marcos de Noronha descreve 

essa situação: 

 
Devo por na presença de V. Magestade que essas administrações dos índios, não são 
outra cousa se não cativeiros simulados, e ainda mais rigorosos do que o dos negros, 
porque como os senhores compram esses por muito maior preço, tratam-os com muito 
mais cuidado: ordinariamente, índio administrado anda nu, e sua sustentação não passa 
de um pouco de milho. Se ausenta-se da casa do administrador é preso e escoltado 
asperamente.[sic] (NORONHA, 1751 apud CHAIM, 1974: p. 73) 

 

 Percebemos, portanto que, devido a interesses antagônicos, a prática em relação ao 

indígena destoa do protecionismo que seria ofertado pela legislação vigente. Por exemplo, 

se não era permitido que o índio fosse vendido, fácil seria alegar que somente a sua 

administração estava sendo negociada (CHAIM, 1974: p. 75). Assim, se institui uma 

prática repressiva, alicerçada sob o manto de uma política protecionista, tornando cada vez 

mais hostis as relações entre índios e não-índios, especialmente em Goiás. 

 
 A partir de 1750, através das ações empreendidas pelo ministro português, Marquês 

de Pombal, objetiva-se dar um novo rumo à política indigenista: “ao invés de conservar o 

índio segregado, como pretendiam os jesuítas, Pombal objetivava transformá-los em 

cidadãos ativos na tarefa de povoamento, através de sua integração na comunidade” 

(CHAIM, 1974: p. 79). Em Goiás, essas novas diretrizes serão materializadas através dos 

aldeamentos indígenas: 

 
A tese jesuítica de liberdade do índio, da necessidade de educá-lo e prepará-lo para a 
vida civilizada, foi aplicada em Goiás nos aldeamentos oficiais. De outro lado, a 
concentração do silvícola em povoações administradas por leigos que deveriam zelar 
pela sua educação e interesse, sem, contudo, separá-lo da comunidade colonial- haja 
vista à obrigatoriedade da ministração da língua portuguesa- e a permissão à utilização 
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do índio como trabalhador assalariado [eram fatores que atendiam] às antigas 
reivindicações dos colonos e fomentava maior integração entre as duas categorias de 
população. (CHAIM, 1974: p. 79) 

 

 Conforme demonstra o trecho acima, o estabelecimento dos aldeamentos oficiais em 

meados do século XVIII busca amenizar os conflitos de interesses acima mencionados 

entre colonos, missionários e portugueses. Com essa finalidade, agregam-se algumas 

reivindicações de cada uma das categorias envolvidas no processo colonizador. Cunha 

(2002: p. 143) lembra que “aldear os índios, ou seja, reuni-los e sedentarizá-los sob o 

governo missionário ou leigo, era prática antiga, iniciada em meados do século XVI”.  

 

 Porém, em muitos aspectos se diferem os aldeamentos iniciados no século XVI, 

desses estabelecidos no século XVIII. Sobretudo porque em Goiás essa experiência se 

iniciou sob a contradição de uma política pombalina de pacificação branda em concorrência 

com as práticas hostis por parte dos moradores, revestindo os aldeamentos de um caráter 

efêmero. Ao contrário, aqueles implantados no início do período colonial perduraram pelo 

menos até o início do século XIX. 

 
 Sob o governo de D. Marcos de Noronha, a partir de 1749 foram construídos os 

primeiros aldeamentos em Goiás: Aldeamento de São Francisco Xavier do Duro (1751, 

aldeando os Xacriabá); em 1755, os aldeamentos de São José do Duro (aldeando os Akroá) 

e São José de Mossâmedes. Esse último foi reconstituído e efetivado somente a partir de 

1775, sendo que, nesse mesmo ano, foi construído o Aldeamento de Nova Beira 

anteriormente citado (comportando Karajá e Javaé). Em 1780, para abrigar os Kayapó foi 

construído o Aldeamento de Maria I e a fim de conter as constantes investidas dos Xavante, 

em 1788, estes foram aldeados em Carretão de Pedro III. 
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 Apesar de momentaneamente, apaziguar os conflitos gerados pelas hostilidades 

indígenas à população regional, a política de aldeamentos no século XVIII foi rapidamente 

fracassada, não atingindo o objetivo de transformar os índios em trabalhadores que 

colaborassem com o desenvolvimento da economia regional. Aliás, no início do século 

XIX, a economia de Goiás é fator de preocupação central nos relatos dos governadores, que 

apontam um grave quadro de decadência, sugerindo ações que solucionem a escassez de 

 
Mapa 5: Localização dos aldeamentos na região do Rio Araguaia no século XIX

Fonte: ROCHA(1998)
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agricultura e comércio, além de apontar a ineficácia das ações empreendidas para 

povoamento da região: 
 

. . . ao se aproximar o fim do período colonial, os aldeamentos erguidos em nome da 
civilização dos índios, em sua maioria são projetos frustrados de solução do problema 
da mão-de-obra, do despovoamento dos sertões e de uma política mais humana do 
silvícola. Realmente, em quase todos, o que se constata é a regressão numérica da 
população indígena, como bem atesta o testemunho de Pohl, em 1819. Ao passar pela 
aldeia de Pedro III, comprovou ele que da sua população inicial, calculada em 3.500 
índios, só restavam 227 índios submetidos a um regime de exploração desumana pelos 
administradores leigos assalariados. (DOLES, 1973: p. 34) 

 

 Da mesma maneira como é descrita a situação do Aldeamento de Carretão de Pedro 

III, também poderiam ser as descrições da maioria dos aldeamentos em Goiás no início do 

século XIX, fazendo com que as ofensivas entre índios e não-índios se reavivem, e se 

reitere a necessidade de pacificação dos Karajá, Xavante, Xerente, Apinajé e Canoeiros. 

Através da Carta Régia de 5 de setembro de 1811, a guerra justa aos índios hostis é 

legitimada, investindo-se nas guarnições militares às margens dos rios e organizando 

expedições de ataque aos índios pelos próprios moradores dos arraiais. Abandona-se dessa 

maneira, as tentativas de pacificação branda propaladas pela Coroa Portuguesa durante todo 

o século anterior. 

 

 Silva (2002) relata os constantes conflitos ocorridos em aldeamentos no Rio 

Araguaia, ao contrário do que acontecia naqueles do Rio Tocantins, onde os povoamentos 

alcançavam algum êxito. Descreve como exemplo, a destruição do Aldeamento de Santa 

Maria no início do século XIX: 

 

. . . em princípios de 1812 partiu de Vila Boa o tenente Francisco Xavier de Barros, 
com o capelão padre Luiz da Gama, o cirurgião Manoel Alves, e 80 pessoas entre 
paisanos e praças de linha, e, embarcados no Rio do Peixe, desceram o Araguaia, e a 
196l éguas do Porto da Piedade estabeleceram os seus acampamentos e começaram 
uma povoação. Correu bem o ano, e tudo prometia que o estabelecimento não seria 
perturbado, porque os índios se mostravam satisfeitos, sempre que iam de visita ao 
presídio receber brindes e ferramentas [. . .] Entretanto a calma que mostravam os 
selvagens era aparente; seu prazer dissimulado, e fingido: o presídio era para eles um 
motivo de desgosto, uma ameaça constante. Tinham, pois, Xerentes, Xavantes e 
Carajás, pondo em campo todos os seus homens de guerra, marcharam contra Santa 
Maria, e no dia 11 de fevereiro de 1813 o assediaram. (SILVA, 2002: p. 288-289) 
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 É constante o relato da destruição de aldeamentos e presídios envolvendo os Karajá. 

Alencastre (1979) aponta como motivação dos conflitos, os maus-tratos dos comandantes 

dos aldeamentos aos índios, considerando “que os insultos que elas [as tribos] praticam 

tenham origem no rancor que conservam, pelos maus tratamentos que experimentaram da 

parte de alguns comandantes da aldeia” (ALENCASTRE, 1979: p. 319). Como apoios 

militares aos aldeamentos e diante dos conflitos ocorridos, inicialmente, foram 

estabelecidos presídios em dois locais do Rio Araguaia no fim do século XVIII: na porção 

sul da Ilha do Bananal (Santa Maria, Nova Beira e São Pedro do Sul) e na proximidade do 

Rio Crixás (Presídio de Salinas).  

 

 No século XIX, foi construído o Presídio de Santa Maria (destruído em 1813 e 

reconstruído em 1861). Em 1845, o Presídio de São Joaquim do Janimbu e São José do 

Araguaia na atual cidade de Bandeirantes- GO. Segundo Doles (1972), foram infrutíferas as 

criações dos presídios de São Pedro do Sul da Nova Beira, Tacaiúna e São João das Duas 

Barras. Os presídios de Santa Leopoldina (que dará origem a atual cidade de Aruanã) e 

Santa Isabel foram criados a partir de 1850, além dos de Monte Alegre (1857) próximo à 

Ilha do Bananal, o Presídio de Januária (1852) e o de São José do Araguaia (1864).  

 

 De acordo com Melo (2000: p. 71), apesar de rudimentares e muito distantes entre 

si, foram fundamentais como fornecedores de meios de subsistência e segurança aos que se 

aventuravam a trafegar pelo Rio Araguaia para alcançar o porto de Belém. De fato, os 

presídios foram recursos indispensáveis para manter a estrutura socioeconômica em Goiás, 

já que a comunicação e os transportes eram os grandes problemas enfrentados pelos 

colonizadores. Rocha (1998) demonstra que o isolamento da Província continuava a ser um 

grave empecilho neste período, estando a este fato ligados os ataques indígenas. Assim, 

 
Os presídios incumbiam-se de afastar os índios hostis, prover os navegantes de víveres 
e garantir apoio logístico à navegação. Os aldeamentos, sob a direção dos frades 
capuchinhos, promoviam a fixação dos índios, tornando possível utilizá-los como 
tripulação dos barcos que desciam rumo ao Pará. Esses aldeamentos seriam os núcleos 
iniciais de futuras cidades. (ROCHA, 1998: p. 59) 
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 Adquire força no início do século XIX, a defesa dos investimentos na navegação 

fluvial como única solução possível para povoar a região e desenvolver a economia. A 

Carta Régia de 5 de setembro de 1811 ofereceu concessões e privilégios para as pessoas 

que viessem a se instalar nos rios Araguaia, Tocantins e Maranhão. Apesar dos incentivos 

governamentais, a situação pouco se altera nas primeiras décadas do século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Mapa 6: Localização dos presídios na região do Rio Araguaia no século XIX

Fonte: ROCHA (1998)
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 Até o fim da década de 1840 a única via de comunicação fluvial utilizada é o Rio 

Tocantins, apesar da fragilidade desse empreendimento devido às condições naturais, falta 

de mão-de-obra, insegurança no trajeto e dificuldades de abastecimento. Apesar de o Rio 

Araguaia apresentar características bem mais favoráveis ao desenvolvimento do comércio 

entre Goiás e Pará, sua via “permanecia deserta, com seus indígenas por civilizar e com 

seus núcleos de povoamento militar, abandonados” (DOLES, 1973: p. 58). 

 

 Essa situação é bem ilustrada pelo viajante Francis Castelneau, que inicia uma 

expedição em junho de 1844, percorrendo os Rios Araguaia e Tocantins e entrando em 

contato com os Xambioá. Castelneau (1941) se refere à situação do Presídio de São João do 

Araguaia e ao despovoamento de grande parte dos trechos percorridos. Segundo Doles 

(1973: p. 60), a viagem de Castelneau foi motivada por interesses franceses em explorar 

comercialmente o Rio Araguaia, assim, “suas conclusões a respeito da rota do Araguaia 

foram sumamente animadoras, pois excetuando o problema indígena, [seria] mais vantajosa 

que o Tocantins”. 

 

 Doles (1973) demonstra que o ano de 1846 foi importante para o desenvolvimento 

da região, já que representou o início de algumas ações governamentais empreendidas para 

dinamizar a navegação fluvial pela rota do Araguaia. Reconhecendo a impossibilidade de 

realizar essa rota comercial somente por meio de investimentos particulares, o governo 

decide intervir, reafirmando a importância da catequese através dos aldeamentos e 

constituindo com apoio de particulares, uma empresa mercantil para exploração do Rio 

Araguaia10. Por meio do aviso imperial de 1846, é autorizada uma viagem experimental 

chefiada pelo deputado provincial Rufino Teotônio Segurado. 

 

 Em relatório acerca dessa viagem, Segurado (1848) afirma a intenção de estabelecer 

contatos pacíficos com os Karajá, considerando serem eles, fundamentais para o 

                                                 
10 Acerca desta empresa (sociedade mercantil) constituída para exploração do Rio Araguaia, Doles (1973: p. 
68) explica que “o Araguaia, ao longo da década de 1840 apresentava-se despreparado para uma efetiva 
circulação, porém, assim mesmo, algumas tentativas haviam sido empreendidas, mas ao se iniciarem os anos 
50, uma avaliação de sua navegação revelava que os resultados haviam sido medíocres, de tal forma que a 
Sociedade Mercantil depois de concluída uma viagem, da qual adveio um prejuízo de 50% do capital, entrara 
em liquidação”. 
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desenvolvimento da navegação, devido à habilidade que possuem para esta atividade. O 

deputado reproduz falas em que um cacique Karajá demonstra a intenção de colaborarem 

pacificamente, afirmando serem amigos. Porém, no momento em que é exposta a intenção 

de estabelecer aldeamentos e presídios, o cacique reage negativamente, recusando-se à 

colaboração.   

 

 A partir dessa viagem, Segurado apresenta as seguintes conclusões: 1) as 

proximidades da capital não poderiam ser atingidas por via fluvial através do Rio Vermelho 

no período de seca, sendo necessário no período de cheia utilizar igaratés rasos e largos; 2) 

as expedições deveriam levar alimentos para todo o trajeto e estarem preparados para caça; 

3) as viagens deveriam ser iniciadas no mês de fevereiro para aproveitar o período de cheia 

do rio e 4) os índios devem ser tratados por meios pacíficos, já que representam o único 

auxílio humano possível diante das dificuldades. (SEGURADO, 1848: p. 211-212) 

 

 Apesar das dificuldades financeiras em que a Província de Goiás se encontrava, o 

resultado do experimento foi positivo, incentivando expedições posteriores. Se insere neste 

contexto a construção do Presídio de Santa Leopoldina, localizado onde futuramente se 

constituiria a cidade de Aruanã- Goiás. Inicia-se sistematicamente a exploração do Rio 

Araguaia em função da navegação a vapor administrada por Couto de Magalhães (ROCHA, 

1998). Construído em 1850, o Presídio de Leopoldina, teve como objetivo garantir a 

navegação do Araguaia, atraindo indígenas para exploração de mão-de-obra compulsória e 

povoando com não-indígenas, a região.  

  

 Localizado na confluência dos rios Araguaia e Vermelho, o Presídio de Santa 

Leopoldina foi sucessivamente destruído em 1853 e 1855, sendo reconstruído em 1856, na 

margem direita do Araguaia, onde atualmente é localizada a cidade de Aruanã. Segundo 

Costa (1968: p. 16), essas destruições foram ocasionadas pelos Karajá, juntamente com 

outros grupos, sendo que “os conflitos entre os Karajá e as guarnições militares eram 

freqüentes, prolongando-se essas lutas através de todo o século XIX”. Doles (1973) não se 

refere à destruição do presídio por índios Karajá, mas explica que houve a transferência de 
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sua localidade por duas vezes, tendo um relativo desenvolvimento no fim da década de 

1850: 

 
. . . ao final dos anos 50, dos três presídios ali estabelecidos, apenas o de Leopoldina 
prosperava. Acrescente-se, porém, que assim mesmo a sua afirmação era muito 
recente, pois da localização inicial, em 1851, foi posteriormente, transferido para o 
lago dos Tigres e só no ano seguinte foi estabelecido no local definitivo, na confluência 
dos rios Vermelho e Araguaia. Desta forma, o seu desenvolvimento foi muito 
retardado. (DOLES, 1973: p. 73) 

 

 
 Em relatório de 1870, o presidente da província de Goiás confirma o 

desenvolvimento do Presídio de Leopoldina: “A população que hoje sobe a mais de 300 

pessoas vai aumentando progressivamente por ser o centro de todo o serviço relativo a 

navegação do Araguaia e o interposto do comércio desta capital com o Pará. Existem ali 

terrenos que se prestam a lavoura, e bons pastos para a criação” (Memórias Goianas 11, 

1999: p. 19). Junto ao Presídio de Leopoldina, foi criado o Colégio Isabel em 1871, com o 

objetivo de oferecer fundamentos religiosos e profissionais aos indígenas da região. Em 

relatório apresentado no ano de sua criação, o Presidente da Província Antero Cícero de 

Assis explica: 

 

O Governo Imperial atendendo mais a conveniência de ensaiar com melhor sistema a 
catequese e civilização dos índios, criou, sob a denominação de- Colégio Isabel- na 
localidade mais apropriada do Vale do Rio Araguaia, um estabelecimento onde os 
meninos das diversas tribos daquelas regiões recebam os elementos da instrução 
primária, religiosa e profissional [. . .] O Colégio Isabel já funciona provisoriamente 
em uma casa do Presídio Leopoldina, local escolhido para sua efectiva fundação pelo 
referido Dr. Couto de Magalhães. (Memórias Goianas 11, 1999: p. 78) 

  

 Apesar da expectativa lançada sobre a obra, o colégio não conseguiu atender aos 

objetivos propostos inicialmente. No ano de 1883, esteve em Leopoldina o frei dominicano 

Michel Laurent Berthet. Em relatório da missão a que esteve imbuído, o frei descreve suas 

impressões acerca de Leopoldina, do Colégio Isabel, e continua o percurso pelo Rio 

Araguaia, ansioso por encontrar os “índios selvagens”. Acerca de Leopoldina, Berthet 

assim se refere: 
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Leopoldina, que por um instante sonhara tornar-se capital da província de Goiás, é uma 
pequena aldeia situada à margem direita do Araguaia que pode ter aqui umas 350 
braças de largura. A idéia de trasladar a capital da província para as margens do rio 
teria sido, certamente muito feliz, se a navegação até Belém, capital do Pará, oferecesse 
menos dificuldades e perigos [. . .] Apenas o piloto da navegação, assistido com cem 
mil francos e vapores fornecidos pelo estado, dá um pouco de vida às poucas aldeias 
situadas à margem direita do Araguaia. Além disto, o clima não é saudável, todos os 
anos há numerosos casos de febre devidos à inundação das florestas e dos vales que 
cercam Leopoldina [. . .] Leopoldina não tem mais importância que a que lhe dão os 
empregados da “catequese” dos índios e da navegação. Alguns proprietários e 
fazendeiros vivem nos arredores e fornecem o mercado. (Memórias Goianas I, 1982: p. 
120) 

 

 Entusiasta da navegação fluvial, Couto de Magalhães11 inclusive defende em sua 

obra “Viagem ao Araguaia”, a transferência da capital de Goiás para Leopoldina, 

considerando que este local possui os atributos necessários para fazer com que Goiás saia 

da estagnação em que se encontra, investindo no comércio com outras regiões do país. 

Segundo Berthet, o objetivo central do seu passeio a Leopoldina é conhecer o Colégio 

Isabel. Essa visita parece estar sendo aguardada pelos professores e alunos, que lhe 

apresentam as instalações, as quais ele elogia o propósito, lamentando em seguida por não 

terem sido atingidos os resultados esperados, já que freqüentam o colégio apenas “uma 

dúzia ou no máximo uma dezena de índios”. As críticas se dirigem, especialmente, ao 

comportamento dos jovens alunos: 

 

Essas jovens, educadas segundo sentimentos cristãos, cuidam muito pouco de se 
unirem a índios, menos ainda de se reunirem às suas tribos, quase todas desejando 
casar-se com cristãos. Quanto aos rapazes, pouco habituados a uma vida sedentária, 
tornam-se apáticos, sem aplicação ao estudo e ao trabalho, e, por falta de uma 
vigilância séria e assídua, acabam contraindo hábitos viciosos, aos quais são por vezes 
iniciados por aqueles que deveriam precavê-los contra semelhantes excessos. Apenas 
egressos do colégio, vão retomar, em suas aldeias, os hábitos da vida selvagem, e 
frequentemente levam para seu meio uma corrupção que teriam felizmente ignorado, 
caso não tivessem tido contato com gente dita civilizada. Casados com índias e 
vivendo no meio dos pagãos, não conservam de cristãos mais que o nome. E se por 
vezes desejam que seus filhos sejam batizados, é a fim de que o padrinho dê a seu 

                                                 
11 O General Couto de Magalhães é figura representativa na defesa pela navegação a vapor no Rio Araguaia, 
sendo responsável por grande parte dos investimentos feitos em Leopoldina após seu governo, conforme 
lembrado nos relatórios dos governadores. Empreendendo uma viagem pelo Rio Araguaia no ano de 1863, 
Couto de Magalhães demonstra com dados comparativos, as vantagens existentes na comercialização entre 
Goiás e Pará através da via fluvial. Esses dados são corroborados pelo estudo do engenheiro Ernesto Vallée, 
responsável técnico pela avaliação de potencialidades da navegação. 
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afilhado uma roupa bonita e, ao pai da criança, um machado ou um fuzil. (Memórias 
Goianas I, 1982: p. 122-123) 

 

 Interessante também, é o destaque dado pelo Frei Berthet ao status adquirido pelos 

alunos quando retornavam às suas aldeias, reproduzindo a disciplinarização aprendida e 

sendo seduzidos, sobretudo, pelos “costumes militares”. Suas palavras, ao sair de 

Leopoldina: “Podemos descansar e sonhar que já evangelizamos os índios. Os que vimos, 

são jovens semi-civilizados. Quando, pois, veremos os selvagens?” (Memórias Goianas I, 

1982: p. 123). Sendo reestruturado no mesmo ano (1883), o Colégio Isabel é transferido 

para a Fazenda Dumbazinho, passando a atuar como colégio agrícola responsável pelo 

abastecimento da navegação. Devido à expectativa de resolver o “problema índio” com a 

reestruturação do colégio, é empreendida nova campanha em defesa da navegação fluvial, 

projeto que será, entretanto, novamente fracassado. 

 

A existência da Fazenda Dumbazinho se manteve presente na memória transmitida 

pela tradição oral dos Karajá em Aruanã, sendo o acontecimento da história de Buridina 

que mais recua no tempo, indicando a presença dos antepassados dos moradores atuais já 

neste momento. O acontecimento é rememorado envolto em grande mistério, parecendo ter 

sido causa de enorme temor por parte dos índios: 

 

Ela [minha mãe] sempre falava desses barcões que andavam navegando o Araguaia, 
que até andava pegando criancinha Karajá, levava e ninguém sabia pra quê, tem o 
“Dumbazinho” que é uns cinco quilômetros descendo o rio, então lá é que tinha uma 
casa, agora a gente não sabia casa de quê que era, e eles nunca conseguiram explicar de 
quem era a casa, quem era o dono. Então esses indiozinhos que eles levavam, levavam 
tudo pra lá, e de lá levava pra um lugar, e ninguém sabia pra onde, então até a minha 
mãe conta que ela andava correndo com as crianças quando os barcos vinham, não 
ficava nenhum índio, nenhum Karajá na aldeia, corria todo mundo, sumia dentro do 
mato com medo. (entrevista concedida por Hawakati Karajá, em agosto de 2002, na 
Aldeia Buridina) 

 

Karash (2002) lembra que eventos como a navegação a vapor no Araguaia, a 

fundação do Colégio Isabel nas proximidades de Leopoldina e a criação da Fazenda 

Dumbazinho, com fins de incentivar o trabalho agrícola e pastoril, devem ser vistos por 

meio da compreensão de um fenômeno mais amplo, que abarca o pensamento nacional 
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predominante na época. Essa situação se vincula às especificidades da história goiana, ao 

assumir uma política que prioriza o “poder local” para resolução do “problema índio”, 

vinculando religião e trabalho em fins do século XIX como forma de subjugar os indígenas. 

O relato de Ehreinreich, que descreve o Colégio Isabel durante viagem pelo Rio Araguaia 

em 1888, confirma essa situação: 

 

No tempo de Couto de Magalhães e, especialmente durante a administração de 
Sebastião, o colégio prosperava e gozava de estima geral mesmo entre as tribos 
selvagens mais afastadas [. . .] Somente os Karajá que por preço algum se separam dos 
filhos não queriam saber nada do colégio. Infelizmente cometeu-se uma vez o erro de 
levar à força crianças desses índios. Em conseqüência disso, eles afastam agora todas 
as crianças sempre que um navio se aproxima. 

Na época da nossa estada, o instituto estava completamente negligenciado. O diretor 
tratava os índios como escravos, mandando-os trabalhar para ele. Desamparados, eles 
estavam entregues às brutalidades dele e dos amigos dele. As moças estavam à mercê 
dos instintos de todos esses opressores. A maioria delas já havia dado à luz o filho ou 
aguardava o momento. Havia muito tempo que não chegavam índios novos, pois as 
violências dos civilizadores brancos afugentavam os selvagens cada vez mais. A maior 
parte dos índios do colégio já tinha chegado aos trinta anos, mas nenhum deles pensava 
em ir-se. Há muito tempo acostumados à servidão e tutela, continuavam a fazer seus 
serviços, com indolência estúpida. Naturalmente não se cogitava mais do ensino. O 
gado tinha fugido ou sido roubado. O que, além disso, era dado pelo governo, 
desaparecia na bolsa do diretor. (EHREINREICH apud BALDUS, 1970: p. 44)  

 

O caráter extremamente contraditório da política indigenista em Goiás no século 

XIX revela através do debate quanto ao extermínio ou civilização dos índios (brandura ou 

violência, nas palavras da época), a questão da humanidade dos índios sendo pensada por 

meio das idéias científicas em voga neste século. Estas idéias trazem a busca pela 

“perfectibilidade” que diferencia homens e animais, sendo esses ideais apontados por Von 

Martius e transplantados para a obra de Varnhagen na forma de oposição entre natureza e 

civilização. Cunha (2002) lembra que, se até o século XVIII, as ações empreendidas aos 

indígenas tinham como eixo a questão da mão-de-obra, no século XIX o problema 

territorial se torna central, no caso dos Karajá, através do estabelecimento das rotas 

fluviais. 

 

 Nesse contexto, há um avanço da colonização sob os territórios indígenas no centro 

do país, já que “como forma de incentivar o estabelecimento e o assentamento de 
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populações não-índias ao longo dos rios navegáveis, o governo Provincial distribuía lotes 

de terra e ajuda financeira” (ROCHA, 1998: p. 72), constitui-se a partir do Presídio de 

Leopoldina, um pequeno povoado, e há uma nova tentativa de desenvolver a região através 

da navegação fluvial no fim do século XIX, quando se inicia um efêmero surto de 

progresso com as embarcações a vapor. Segundo Doles (1973): 

 

Enquanto que, em sentido geral, o país, a partir de 1850 passa a viver um período 
caracterizado pela dinamização da vida econômica, quando bancos, indústrias, 
companhias de navegação a vapor e de colonização serão criados, Goiás vivia situação 
de insulamento e estagnação, da qual, só começará a se libertar na década de 70, ao 
implantar-se a navegação a vapor no Araguaia. (DOLES, 1973: p. 82) 

 

 Segundo Rocha (1998), a navegação a vapor no Rio Araguaia viveu três momentos 

diferenciados: 

 

Nos três primeiros anos experimentou grande desenvolvimento, sob a direção do ex-
presidente da província, Dr. Couto de Magalhães; entre 1874 e 1878 caracterizou-se 
por uma lenta estagnação, que se estendeu até os anos 80; a partir de então viveu novo 
impulso, embora tenha passado a sofre a oposição dos parlamentares liberais que a 
viam como deficitária e apenas como mais uma fonte de gastos para os cofres públicos 
(ROCHA, 1998: p. 65) 

 

 O Presídio de Leopoldina foi extinto em 1879, sob o governo de Aristides de Souza. 

Em relatório de junho do mesmo ano, ele define as ações a serem implementadas após a 

extinção, apresentando a situação dos presídios neste momento: 

 

Os presídios militares criados nesta Província para auxiliar a navegação do Araguaia e 
do Tocantins pouca utilidade tem prestado ao Estado. Várias causas concorrem para 
que eles não preencham os fins a que são destinados. A demasiada centralização e a 
falta de crédito para as despesas com tais estabelecimentos tolhem a ação da 
administração provincial. A verba destinada para os presídios mal chega para o 
pagamento dos empregados; de sorte que torna-se impossível executar neles certos 
melhoramentos materiais. A falta de guarnição é um segundo mal, que não pode, 
atualmente, ser extinto, em vista da força pública, que existe na Província, e das 
necessidades do serviço. O digno Inspetor Geral dos Presídios, no relatório apenso, 
menciona três condições que julga necessárias ao progresso dos mesmos: 1ª. 
Comandantes idôneos; 2ª. Guarnições suficientes para policia-los e tratar da lavoura; 
3ª. Crédito adequado para as suas despesas. (Memórias Goianas 12, 1999: p. 273) 
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 Em Mensagem dirigida à Câmara Legislativa de Goiás no ano de 1891, o 

Governador Rodolpho Gustavo da Paixão, convencido da ineficácia da catequese, explica 

que “reduzi-lhe a despesa ao estritamente necessário e ordenei a venda, em hasta pública da 

célebre Fazenda Dumbazinho” e ressalva ainda que “sua história financeira constitue uma 

das mais brilhantes provas contra a capacidade do estado para semelhantes negócios” 

(Memórias Goianas 15, 2002: p. 96). Extintos, portanto, o Presídio de Leopoldina e a 

Fazenda Dumbazinho, ao findar o século XIX, a então Vila de Leopoldina, passa a ter sua 

história desvinculada dos anseios em torno de seu papel comercial na prosperidade 

econômica de Goiás. Os barcos ingleses que serviram à navegação foram abandonados no 

porto de Leopoldina, estando os cascos de um dos vapores até hoje na praça central de 

Aruanã. 

 

 Em um contexto mais amplo, evidencia-se a depopulação incontestável de algumas 

sociedades indígenas devido à prática do Estado Imperial durante o século XIX, e o quadro 

que percebemos no início do século seguinte é a integração subordinada daqueles índios 

considerados “civilizados”, inseridos em uma situação de miséria nos povoados aos quais 

se integraram. Rocha (1998) bem analisa os resultados das práticas opressivas 

empreendidas durante todo o século XIX: 

 

A população indígena de Goiás, estimada em trinta mil indivíduos na segunda metade 
do século XIX, não chegava a quatro mil no final do século. Os sobreviventes dos 
embates provocados pelas frentes de expansão, na maioria das vezes, foram obrigados 
a se inserir na economia regional como mão-de-obra barata, executando trabalhos 
como remeiros, vaqueiros etc. [. . .] Outros grupos viram-se transformados em aldeados 
pobres, dependentes de um Estado que, indiferente às suas necessidades, discriminava-
os, abandonando-os a uma pobreza não só material, mas também espiritual. 

Em uma sociedade escravista, cuja base é a grande propriedade e em que a participação 
das camadas dependentes e dominadas ao lado das classes dominantes só poderia ser 
aceita sob o comando dessas, a existência de toda uma superestrutura jurídico-política 
conservadora e opressora não causa estranheza. O Estado imperial mostrava a sua 
verdadeira face. (ROCHA, 1998: p. 109) 

 

Em consonância com esse debate, Martins (1997: p. 12) compreende a fronteira 

como um lugar privilegiado para o “conhecimento sobre os conflitos e dificuldades 

próprios da constituição do humano no encontro de sociedades que vivem no seu limite e 
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no limiar da História”. Nessas circunstâncias, afirmar-se como humano significa negar a 

humanidade do “outro”. 

 

Desde que a República fora estabelecida, nada de efetivo havia sido feito até 1910 

para definir as relações entre índios e a sociedade nacional, justamente no momento em que 

o avanço sobre as terras indígenas se processava, e os massacres causavam cada vez mais 

vítimas. As ofensivas dos bugreiros (aprisionadores dos índios que resistiam aos avanços 

sobre suas terras), noticiadas pela imprensa, começavam a gerar comoção social, sendo 

discutidas por diversos setores da sociedade. Nesses debates, instigados pelas conferências 

do General Cândido Rondon, a situação do índio no Brasil preocupava, trazendo à tona a 

necessidade de um órgão de proteção aos indígenas. 

 

Mais do que o empenho individual de Rondon (como muitas vezes se interpretou na 

historiografia), este movimento em defesa do índio, é expressão do imaginário ambíguo 

constituído na busca por uma identidade nacional: “formalmente o índio é reconhecido 

como fazendo parte da nação embora seja na prática ignorado” (ROCHA, 2003: p. 39). 

Neste sentido, Rocha lembra ainda que o índio exerce grande influência na formação da 

ideologia da nacionalidade brasileira, e com isso, vivemos “uma espécie de esquizofrenia 

em que, simbolicamente, destruir o índio seria o mesmo que destruir a nós mesmos”.  

 

Dentre as concepções difundidas no Brasil durante o século XIX, o evolucionismo 

parece ter sido, o que mais se sobressaiu no século seguinte. A defesa do extermínio aos 

índios hostis feita pela diretor do Museu Paulista, Herman von Ihering, gerou polêmica 

entre os círculos acadêmicos e movimentos sociais entre 1908 e 1910, estimulando um 

posicionamento diante da situação indígena brasileira. O evolucionismo radical exposto por 

Ihering, trazia a máxima de que “os mais fracos devem ceder lugar aos mais fortes”, como 

justificativa para o extermínio. A crítica a esse posicionamento teve como resposta uma 

versão também evolucionista, porém bem mais branda, e que se tornaria central para a 

política indigenista brasileira: diante do avanço da civilização, os índios estavam destinados 

a desaparecer. Nesse sentido, caberia ao Estado garantir que os índios se integrassem à 
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civilização, razão pela qual foi criado o Serviço de Proteção ao Índio e Localização de 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN), em 1910.  

 

Lima (2002) observa que, a despeito da perspectiva historiográfica que enfatiza o 

papel de Rondon e seu ideal protecionista, a criação do SPI deve ser percebida também sob 

um objetivo de “regeneração agrícola”, que tem expressão evidente na criação do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC). Inserida no ambiente político do 

início do século XX, a intenção geopolítica de proteção das fronteiras nacionais é elemento 

fundamental para existência do SPI. Tanto que, com este propósito, “dentro do discurso da 

nacionalização seria principalmente enfatizada a situação dos índios em áreas de fronteira, 

e, secundariamente, a dos situados nos sertões” (LIMA, 2002: p. 165). Rocha (2003) 

entende que formalmente, 

 

Para os criadores do Serviço de Proteção aos Índios, era dever do Estado, por 
intermédio da “proteção fraternal”, dar as condições para os índios “evoluírem”, de 
forma lenta, para um “estágio superior, que significaria a sua “incorporação” à nação 
brasileira. Nesse contexto, caberia ao SPI a garantia e a defesa das terras indígenas. 
Quanto aos índios autônomos, deveriam ser envidados esforços para a sua pacificação, 
mesmo que à custa do sacrifício dos servidores, pois nunca deveriam usar a força das 
armas, conduzidos sob o lema: “Morrer se preciso for, matar nunca!”. Para os povos 
em contato com a civilização, era reservado o aprendizado dos ofícios mecânicos e a 
educação formal, sem o ensino religioso. (ROCHA, 2003: p. 47) [grifos meus] 

 

Percebe-se pela citação acima que os indígenas são compreendidos através de 

diferentes categorias, devendo ser ressaltado, apesar disso, que as concepções apresentadas 

referem-se sempre a condições transitórias12. Dentre as categorias que estavam definidas 

em 1928 (ver nota de rodapé), a quarta se refere a “índios que vivem promiscuamente com 

os civilizados”, esses “eram pensados enquanto à beira da transformação em não-índios ou 

na qualidade de matéria degradada da Pátria, sobre os quais a incidência do Serviço teria 

pouca eficácia” (LIMA, 1995: p. 126). Os Karajá da Aldeia Buridina, em contato intenso 

com a pequena população de Leopoldina, na condição de “índios mansos” ou “pacificados” 

                                                 
12 Segundo Decreto nº 5.484/1928, Art. 2º. Para os efeitos da presente lei são classificados nas seguintes 
categorias os Índios do Brasil: 1º) índios nômades; 2º) índios arrandrados ou aldeados; 3º) índios pertencentes 
a povoações indígenas; 4º) índios pertencentes a centros agrícolas ou que vivem promiscuamente com 
civilizados. (In: LIMA, 1995: p. 124) 
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se enquadram nesta definição, de maneira que, aliado à secundarização atribuída aos 

indígenas que não habitavam fronteiras nacionais (conforme citação anterior- LIMA, 2002), 

“o controle governamentalizado sobre a terra seria de curta duração, logo de pouco 

interesse” (LIMA, 1995: p. 126). 

 

 O abandono dos indígenas por parte dos órgãos governamentais e a pequena 

expressividade econômica do povoado de Leopoldina neste período são, segundo 

entrevistas coletadas entre índios e moradores de Aruanã, fatores facilitadores do 

crescimento da Aldeia Buridina. Nos relatos, os indígenas afirmam que a presença dos 

Karajá onde hoje localiza-se a cidade de Aruanã, foi uma constante em toda a história 

Karajá, já que mesmo antes do século XIX já migravam da Ilha do Bananal para coletar 

“taquari”, um tipo de vegetal que é utilizado para artesanato e que não existe na região da 

ilha. Pela característica social de migrações sazonais é que, somente no final do século 

XIX, os Karajá teriam constituído aldeia fixa em Leopoldina. 

 

 Em 1913 foi fundada a Inspetoria de Índios em Goiás, sendo esta suprimida pela Lei 

nº 2.842, de 3 de janeiro de 1914 que a anexava à Inspetoria de São Paulo, com o objetivo 

de reduzir gastos. Entretanto, até 1927 não há menção a nenhuma ação empreendida por 

essa Inspetoria para Goiás. Em discurso pronunciado em dezembro de 1927, o Senador 

Olegário Pinto questiona a destinação de verbas para assistência aos índios que não haviam 

sido aplicadas e propõe que fossem criados três postos de assistência aos índios em Goiás, 

sendo um deles, em Santa Leopoldina, solicitação esta, que não foi atendida. (SILVA, 

2002: p. 301-302) 

 

 Segundo Krause (1943) a Aldeia Buridina está pelo menos desde o início do século 

XX, localizada na confluência dos rios Vermelho e Araguaia. Em expedição realizada ao 

Araguaia em 1908, este etnólogo produziu um relatório para o Museu de Etnologia de 

Leipzig, onde descreve a viagem iniciada em Leopoldina (atual Aruanã) e afirma que a 

fundação das aldeias Karajá em Aruanã-GO e Cocalinho-MT se deu por volta de 1903. Há 

de se observar o comentário de Krause acerca dos Karajá em Leopoldina: “habitam-na 
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índios civilizados que preferem as vantagens da civilização (fumo e sal) à convivência com 

a tribo” [grifo meu] (KRAUSE, 1943: p. 237). 

 

Os relatos da comunidade apontam motivações internas para o surgimento da aldeia, 

como as dissensões e a acusações de feitiçaria que teriam feito com que eles saíssem da Ilha 

do Bananal, buscando um novo local para moradia. No entanto, há comentários de que a 

formação da aldeia foi motivada pela fuga desses indígenas de aldeamentos da região. Os 

comentários de Krause (1943) induzem a esta compreensão: 

 

A horda meridional [da qual faz parte Xixamãndo, identificada como a atual Aldeia 
Buridina] deve certamente a sua primeira origem à fundação dos aldeamentos de 
Carretão e Salinas [. . .] A partir de 1782, verifica-se deslocações para aldeamentos 
fundados mais ao sul. Nesse ano transplantam-se 700 Karajá para São José de 
Mossâmedes, perto de Goiaz, onde foram desaparecendo aos poucos. Em 1786, 
estabeleceu-se o aldeamento de Carretão para Xavante e Javaé, a maioria dos índios foi 
vitimada por uma epidemia de sarampo, sendo os sobreviventes levados em 1788 para 
Salinas, onde igualmente se extinguiram aos poucos. (KRAUSE, 1943: p. 239) 

 

Os moradores da cidade afirmam que nas primeiras décadas do século XX a 

população da Aldeia Buridina teria crescido expressivamente devido aos indígenas que 

migraram da Ilha do Bananal para Leopoldina atraídos pela prosperidade da aldeia. É 

relatado pela comunidade, um momento de grande vigor da aldeia, sendo a maior das 

aldeias Karajá na década de 1940, seguido de um período de gradativa redução da 

população (por doenças e divergências internas) que tem na década de 1970, o ápice do que 

eles consideram como “decadência” da aldeia. 

 

 Durante todo o século XX, disputas políticas goianas continuaram a gerar entraves à 

navegação no Araguaia, sendo realizadas viagens fluviais somente por iniciativa de 

empresários do estado do Pará, não sendo obtidos resultados na aceleração do processo de 

povoamento por meio do comércio fluvial. Novamente, em meados da década de 1920 há 

um pequeno surto de investimentos na navegação do Araguaia que, mais uma vez se mostra 

insuficiente. 
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 Outra tentativa de desenvolvimento da região vem através de um projeto de ferrovia 

que, segundo Palacin (1989: p. 92), propunha a construção da linha Araguari-Leopoldina, 

projeto este que não chegou a se completar, sendo implantados trilhos somente até 

Leopoldo de Bulhões. No decorrer do século XX, enquanto zonas povoadoras se 

constituem através dos borracheiros e castanheiros no Baixo Araguaia; no Alto Araguaia 

(que engloba a atual cidade de Aruanã), alguns povoados foram estabelecidos durante as 

décadas de 1920 a 1960 em virtude da exploração de diamantes. 

 

 Segundo relatam os moradores mais antigos, a aldeia se localizava desde o fim do 

século XIX um pouco abaixo do local atual, às margens do Rio Vermelho. Sua 

transferência definitiva para o local atual teria acontecido em 1914. Datam deste período as 

primeiras informações acerca da moradia dos Karajá no local onde hoje habitam, já que “o 

Capitão Pedro Dantas encontrou os Karajá ao chegar em Leopoldina. Segundo seu relato, o 

grupo que ali encontrou morava em uma praia fronteira à vila, na margem mato-grossense 

do rio. A aldeia visitada era chefiada pelo índio Kapitxana13” (Relatório de Identificação e 

Delimitação da Área Indígena Karajá de Aruanã II in FUNAI, 1994: p. 40) 

 
 Zoroastro Artiaga, ao se referir ao período anterior ao surgimento da cidade de 

Aruanã, se expressa como “a antiga residência do cacique Kapitxana, sede do governo 

Carajá” (ARTIAGA, 1948: p. 63). A constituição da Aldeia Buridina remete a um traço 

característico da cultura Karajá: a criação de novos grupos locais e de descendência, 

característica que Toral (1992: p. 64) chama de “arranjos faccionais”.  

 

 Vários são os motivos que levam a esses deslocamentos “espontâneos” de uma 

aldeia para outra, em especial, acusações de prática de feitiçaria, desentendimentos que 

ocasionem mortes, ou casamentos; sendo, desta maneira, fundamental para o 

“funcionamento” do sistema social Karajá, a existência de várias aldeias, o que explica 

também sua dispersão pelo Araguaia, característica a qual D. Diriti se refere dizendo que 

“nós índio é cigano mesmo, num pára, fica na praia, ai vai lá no rio, na Fontoura, ai vai de 

                                                 
13 A referência a este cacique é apresentada nos textos consultados sob diferentes grafias: Capithano, 
Kabithano, Capitichana, Capichano. Optei pela forma Kapitxana, por ter sido esta apontada pelos Karajá de 
Aruanã como a grafia correta do nome. 
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novo e volta. . . nós é difícil, é igual cigano mesmo” (entrevista concedida por Dona Diriti 

em junho de 2003, na Aldeia Buridina). 

 
 Viajantes que estiveram em Leopoldina no final da década de 1920, como Bandeira 

de Mello (em 1927), afirmam que este local possuía uma pequena população, pertencente 

praticamente à mesma família, liderados por um chefe conhecido como Coronel Santana 

que recepcionava todos os que chegavam ao local, aprovando ou não a presença do 

chegante. Os moradores mais antigos da cidade de Aruanã e da Aldeia Buridina se referem 

ao grande respeito exercido por esta liderança, descrevendo-o como um homem alto e 

negro que tinha grande conhecimento dos caminhos fluviais da região. Provavelmente, sua 

presença neste local foi decorrente do trabalho na navegação fluvial. (MELLO, 1980). 

 

 Em 1932, Hermano Silva faz o percurso do Rio Araguaia de Leopoldina à Ilha do 

Bananal. Em seu relato de viagem, também faz menção ao poder exercido pelo Coronel 

Santana, ao qual estariam subordinados inclusive os índios. Além de descrever aspectos 

tradicionais da cultura Karajá, refere-se também aos vícios adquiridos com os regionais, em 

especial, a bebida e a mercantilização dos serviços. 

 

 Fransisco Brasileiro, em 1938, percorre o Rio Araguaia e segue para a Serra do 

Roncador. Em Leopoldina se refere à presença de “índios civilizados” e destaca a condição 

semi-nomâde em que vivem, por migrarem no período de estiagem. Diz serem “silvícolas 

de índole pacífica que aos poucos vão sendo absorvidos pela nossa civilização” 

(BRASILEIRO, 1938: p. 49). 

 

 Em viagem pelo Rio Araguaia durante a década de 1940, Zoroastro Artiaga narra 

sua passagem por Leopoldina, se referindo à “Aldeia Aruanã” (atual Buridina) como uma 

das maiores aldeias Karajá. Na obra “Índios do Brasil Central”, Zoroastro Artiaga descreve 

a situação dos Karajá de Leopoldina neste período (apresentando inclusive fotos da década 

de 1940). Para demonstrar a grave situação de saúde da comunidade neste período, Artiaga 

(1948) reproduz a fala de um Karajá: 
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Desde que vieram as doenças, que datam da entrada das bandeiras, chegou o feitiço, o 
sarampo, a bexiga, as febres que amarelam o defunto, as febres que mancham o corpo 
de vermelho, a gangrena, as doenças asquerosas e imorais que dizimaram os nossos. 
Vivemos gemendo e cheio de misérias. (ARTIAGA, 1948: p. 65-66).  

 

 Artiaga (1948) comenta esta fala, destacando a importância da liderança de 

Kapitxana como cacique da aldeia: 

 
A situação piorou com a morte do velho Kapitxana que exercia poder benéfico sobre a 
tribo, mantendo a paz durante anos e protegendo-a com sabedoria. Kapitxana tinha 
conseguido melhorar muito a moral e trazer a ordem garantida, fixar a permanência de 
sua gente nos vales saudáveis e abundantes do alto rio, o que não acontece com as 
tribos Craôs que têm de concorrer com o cristão, puxando o machado para 
exploradores do suor humano a troco de pratos de feijão. (ARTIAGA, 1948: p. 66) 

 

 Nesse momento, Leopoldina vai perdendo gradativamente sua representatividade 

como entreposto comercial, passando a ser a agricultura atividade principal da região. Em 

1958, o município é emancipado, dando origem à atual cidade de Aruanã (nome que 

homenageia um peixe do Rio Araguaia e também, uma dança Karajá). O ex- cacique Mário 

Arumani, remete a este momento como o início do “esbulho” de suas terras, dizendo que, 

devido à diminuição da aldeia com a dispersão das pessoas para outras aldeias e a morte de 

muitos deles, um inspetor nomeado pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), denominado 

João Artiaga “ficou com o que tinha aqui dentro, e aí quando o velho faleceu, a meninada 

tomou conta, mandou cercar o pedaço aqui, o genro dele já foi até prefeito aqui, e 

começaram a vender aqui” (entrevista concedida por Mário Arumani em junho de 2003, na 

Aldeia Buridina).  

 

 Baldus (1948) comenta que neste período são registrados inúmeros casos de 

doenças venéreas entre os Karajá do Sul “sendo que o principal foco da doença [sífilis] era 

o prostíbulo de Leopoldina [atual Aruanã], povoado neobrasileiro ao lado do qual se 

encontra um pequeno grupo Karajá”. Segundo ele, não só os índios que nele moravam, 

como aqueles que passavam por lá, transmitiam doenças para outras aldeias. Baldus (1948: 

p. 168) enfatiza o quanto o contato com a sociedade nacional e posteriormente, a atuação 

do Serviço de Proteção ao Índio, foram prejudiciais aos Karajá. Em suas palavras: 
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Numerosos são os indícios de desarticulação cultural, provocada não só pelos vizinhos 
neo-brasileiros, mas também pelo próprio Serviço de Proteção ao Índio: antes de tudo, 
foi este serviço que fixou os Karajá tão perto dos habitantes de Leopoldina, que uma 
promiscuidade crescente parece inevitável. Devido às prostitutas da vila propagam-se 
na tribo as doenças venéreas.  

   

 Segundo Cruvinel (1994: p. 50), mesmo que de maneira prejudicial, a atuação do 

SPI na Aldeia Buridina perdurou até o ano de 1947: “Desde então, abandonados à própria 

sorte e aos “favores” dos Prefeitos da cidade de Aruanã, este grupo indígena só veio 

merecer nova atenção assistencialista do governo federal após 1975”. Devido à expansão da 

cidade de Aruanã e o crescimento da pecuária nessa região, o território Karajá foi sendo 

reduzido e, em decorrência disso, as condições de vida da comunidade foram ainda mais 

dificultadas, sendo este quadro bastante grave na década de 1970, conforme encontramos 

em carta dirigida ao presidente da FUNAI pelo então prefeito de Aruanã, Rolf Honrshuch, 

no ano de 1975. 

 
A Prefeitura Municipal de Aruanã, tomando conhecimento das precárias condições de 
vida e saúde, em que vivem os últimos sobreviventes da empolgante e bonita aldeia dos 
Carajá de Aruanã, há anos que se foram, era atração turística e portanto o orgulho dos 
habitantes de Aruanã, resolve comunicar com urgência que: 

 Hoje, lá não existe senão fome e doenças diversas, mas que por solidariedade humana 
e pela interferência da Prefeitura com os seus mínimos recursos, vem dando assistência 
no que é possível, mas sem resultados, porque a situação se agravou barbaramente. 

 Os índios estão sendo totalmente contagiados pela tuberculose, doenças de pele e 
verminose em virtude da total desnutrição e falta de higiene em que vivem. 

 A aldeia pela sua localização está colocando em risco a comunidade de Aruanã, 
localizada entre a cidade antiga e a cidade nova projetada, com mais 200 mts., do 
Grupo Escolar e do Ginásio Municipal, com mais de 600 alunos matriculados. 

 Solicitamos urgentes providências desse competente órgão, no sentido da remoção 
dos índios contagiados e a solução imediata com um trabalho médico, dentário e 
sanitário na aldeia. Na espera de uma solução imediata, ressaltamos mais uma vez a 
recomendação de que os índios estão em face de extinção e necessitam das urgentes 
providências da FUNAI. (apud SILVA, 2001: p. 10) 

 

 Cruvinel (1994: p. 51) destaca que apesar da preocupação demonstrada com a 

comunidade de Buridina, contraditoriamente, esta mesma gestão municipal “é responsável 

pelo loteamento e repasse a particulares, da área de moradia desses Karajá, da destruição do 

tradicional cemitério, para não falar da responsabilidade dela na inversão das praias de uso 
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tradicional do grupo” já que, “hoje quem tem aldeias temporárias nas praias do Araguaia, 

não são mais os índios e sim, os turistas e os habitantes abastados de Aruanã”. Além da 

grave situação de doenças que atingiam os Karajá de Buridina neste momento, encontramos 

descritos em uma carta de 1978 enviada para a Comissão Pró- Índio, um grave quadro de 

alcoolismo e miséria associado ao esbulho de suas terras: 

 
  Situação atual dos índios Carajá da cidade de Aruanã, Estado de Goiás 

A pequena comunidade Carajá vive dentro da cidade de Aruanã num terreno de 200 
metros de largura por 200 metros de comprimento, tendo nos fundos do terreno a única 
via de duas pistas da cidade e na frente das casas uma rua que corta o terreno e por 
onde passam carros, populares e bicicletas. O terreno onde vive essa comunidade tão 
desprotegida encontra-se vizinho a terrenos particulares, como o colégio dos Irmãos 
Maristas de um lado e do outro uma habitação vizinha, o porto em seguida, uma casa 
de férias em construção, uma futura Colônia de Férias do Asergo e a Colônia de Férias 
do SESI em pleno funcionamento, recebendo turistas sem interrupção. 

Detrás do terreno dos índios pode-se ver o anúncio de um loteamento e defronte das 
casas dos índios pode-se admirar o letreiro de um dos principais bares de Aruanã.  

Os índios mantém bem viva a língua Carajá e vivem no que lhes restou de terreno ou 
área territorial arenosa e impossível para a manutenção de uma roça de subsistência 
(devido às proporções mínimas de extensão): Esses índios podem ser compreendidos 
índios de Aruanã sem terras. 

Duas mulheres, as mais velhas do grupo, dizem que nasceram neste local e que as áreas 
de terra foram se reduzindo sucessivamente. Os índios afirmam que passado 
mantinham roças do lado do estado do Mato Grosso do Rio Araguaia e que não 
puderam mais manter essas roças porque as terras foram sendo ocupadas por 
fazendeiros ou proprietários. Segundo informações dos próprios índios uma última 
parcela usada para a roça teria sido “vendida” a um interessado, pelo próprio chefe 
índio e após revendida a terceiros. 

Os índios não plantam porque não possuem terras para manutenção de roças de 
subsistência. A única fonte de renda atual, com a qual adquirem o mínimo de alimentos 
através de compra, é o artesanato adquirido em sua maior parte pelo A. P., pai de 
influente político de Aruanã. Este senhor A. P. mantém uma casa de vendas de 
artesanato indígena, para turistas sobretudo, no centro de Aruanã. O senhor A. P. 
compra o artesanato Carajá por um preço pequeno segundo informações dos próprios 
índios ou adianta em pagamento farinha de mandioca ou arroz em algumas ocasiões. 
Os índios compram na casa comercial Peg-Pag do filho do senhor A. P., ou seja, no 
armazém do político influente de Aruanã, segundo informações dos próprios índios, 
porém também compram de outros comerciantes em certas circunstâncias. 

Os turistas da Colônia de férias do SESI, na época de temporada sobretudo, vão 
adquirir artesanato ou enfeites na casa de venda de artesanato indígena do senhor A. P. 
ou nas próprias casas dos índios. Os índios Carajá de Aruanã trabalham diariamente 
dentro de suas casas fazendo objetos para venda com “penas compradas” pois alegam 
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que os pássaros estão longe da cidade e necessitam comprar, e por isso os caçadores os 
procuram para negociar. 

Portanto essa comunidade é de miséria com três mulheres e um homem em acentuado 
estado de desnutrição, alguns casos suspeitos de tuberculose e vários casos de 
alcoolismo entre os homens, atestando o desespero psíquico do grupo. Há alguns 
meses passados uma índia jovem suicidou-se com formicida. 

Todos os homens, com exceção unicamente de um velho, bebem pinga e ficam 
alcoolizados frequentemente. A aguardente é fornecida pelos seus amigos e compadres, 
entre eles o senhor Z. e o B. A. A esposa do chefe Jacinto disse-me: “o Z. traz a pinga 
ou os índios vão beber em sua casa e quem sofre com isso somos nós, as mulheres e 
crianças com ameaças de agressões e morte por parte dos alcoolizados”. 

Os índios de Aruanã externam o desejo de permanecerem onde estão. Como sugestões 
para correção da situação atual, levando em conta o desejo dos índios, haveria a 
necessidade de terras para fazerem roças, terras do outro lado do rio, onde 
tradicionalmente faziam suas roças, para terem com que se manterem quanto à 
alimentação e não dependerem de quase que uma única pessoa como cliente adquiridor 
constante dos enfeites para revenda, e fornecedor das quantias para compra dos 
alimentos. Seria conveniente a localização do grupo afastado da cidade e dos vizinhos, 
com terra para cultivo e uma casa para venda do artesanato indígena no terreno atual 
sem intermediários ou sob orientação competente. (VIEIRA FILHO, 1981: p. 157) 
[grifos meus] 

 

 Através dessa carta, percebemos a situação de cerceamento territorial em que 

viviam já neste momento, numa área de moradia que o autor afirma ser de 200m. de largura 

por 200 m. de comprimento, por essa razão definindo-os como “índios de Aruanã sem 

terras”. O desenvolvimento do turismo na região, a ausência de terras para plantio entre os 

Karajá e a exploração econômica por parte de alguns moradores são denunciados, sendo 

este quadro gerador de grande miséria e grave situação de desnutrição, tuberculose e 

alcoolismo. O autor observa que apesar de toda esta situação, a comunidade afirma “o 

desejo de permanecerem onde estão” (VIEIRA FILHO, 1981). 

 

 Durante a década de 1980 há evidente preocupação em construir uma estrutura que 

abrigue o crescimento turístico da cidade. De acordo com Melo (2000), desde a década de 

1920, turistas já visitavam a região, apesar da dificuldade de acesso ao local. O historiador 

afirma que os almanaques da época incentivavam o turismo no Rio Araguaia, organizando-

se pequenos grupos familiares de visita que viriam para Leopoldina, por ser essa a primeira 

cidade de acesso ao Araguaia através da cidade de Goiás. 
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 Dona Neguita, uma das moradoras mais antigas da cidade, diz recordar-se das 

primeiras caravanas que vieram acampar nas praias de Aruanã no ano de 1940, quando a 

família dos Alencastre Veiga (empresários do estado) chegou pela primeira vez à cidade: 

“Vinham num caminhão que chamavam até de Terror do Araguaia, todo mundo saia de 

fora pra ver quando eles chegavam, era uma novidade muito grande, as mulheres deixavam 

até queimar as panelas no fogo pra num perder a chegada” (entrevista concedida por Dona 

Neguita, em julho de 2005, na cidade de Aruanã). 

 

Hawakati, liderança tradicional e atual cacique em Buridina, lembra a intensificação 

do turismo no fim da década de 1970, tomando como referência as plantações que faziam 

na “vazante” (forma de plantio tradicional dos Karajá) e que começaram a ser destruídas 

pelos turistas que chegavam a partir deste período: “eu me lembro até hoje que a gente 

plantava melancia e abóbora na vazante,  e teve um dia que chegou um turista e falou pra 

minha mãe que aquilo ali não era de ninguém não, que era nativo. Então a gente foi 

parando, desse jeito, não vamos mexer com isso mais não!” (entrevista concedida por 

Hawakati Karajá, em junho de 2003, na Aldeia Buridina). 

 

Em reportagem de 1981, na Folha de Goiaz, o presidente da Empresa de Portos do 

Brasil (Portobrás), divulga as obras de construção do porto fluvial em Aruanã, como parte 

do polêmico projeto da Hidrovia Araguaia-Tocantins. Afirma-se que o projeto da hidrovia 

“encaixa-se dentro da política de ocupação do território nacional, incrementada através de 

estímulos governamentais concedidos principalmente à empresas agropastoris, que vêm se 

instalando nos vales dos rios Araguaia e Tocantins” (Jornal Folha de Goiaz, 01/08/1981). 

 

Em agosto de 1982, é anunciada a concretização dos estudos realizados para 

implantação do porto em Aruanã, destacando que este “deverá constituir-se num 

entroncamento rodo-hidroviário, incentivando para a hidrovia o transporte fluvial no 

Centro-Oeste e canalizando a produção regional para os mercados consumidores do Centro-

Sul” (Jornal O Popular, 12/08/1982). Somente em 1988, as obras de construção do 

complexo portuário são concluídas, consistindo “num terminal rodo-hidroviário, onde se 
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encontram a sede administrativa, alojamento de trânsito, casas de vigia, oficina mecânica, 

serraria e uma rampa de 100 metros com pátio de manobras” (Jornal O Popular, 

09/07/1988).  

 

Conforme atestam os jornais do período, há diversos investimentos e campanhas 

publicitárias que incentivam o turismo em Aruanã, havendo uma intensificação da atividade 

turística na cidade, especialmente após a pavimentação dos trechos que ligam a capital do 

estado à cidade de Aruanã. Em função do Rio Araguaia, a cidade transforma 

completamente seus espaços no período de férias (julho, momento em que se formam as 

praias), sendo o turismo, uma atividade econômica fundamental para os moradores desde 

meados da década de 1980, já que a cidade é “porta de entrada” para o Rio Araguaia que, 

segundo jornais, recebe de 200 a 300 mil turistas todos os anos no período de temporada. 

  

 Depois de algumas ações assistencialistas motivadas pela Carta de 1975, somente 

em outubro de 1986, foram realizadas pela FUNAI, duas visitas de reconhecimento acerca 

da situação dos Karajá de Aruanã. A primeira ficou sob responsabilidade do indigenista 

Jeorgino Martins Fagundes, e a segunda, foi feita pelas indigenistas Mônica Pechincha e 

Ester Maria Silveira. Nos relatórios decorrentes das visitas, há a confirmação de que a 

comunidade estava desassistida pelo órgão indigenista: 

 

A equipe se deslocou para Aruanã com o objetivo de proceder um levantamento geral 
da situação em que se encontra a referida comunidade, para o fornecimento de 
elementos que possam orientar a ação do órgão tutelar na área, que se encontra 
desassistida. (PECHINCHA; SILVEIRA, 1986: p. 1-2) 

 

Necessário se faz uma pronta intervenção da FUNAI, criando um Posto Indígena com 
toda infra-estrutura necessária e pessoal qualificado para atender aquela população 
carente da Área Indígena de Aruanã. (FAGUNDES, 1986: p. 2-3) 

 

 Ambos os relatórios, destacam o descrédito existente quanto à atuação da FUNAI, 

crítica que é feita não só por parte dos membros da comunidade, mas também pelos 

moradores da cidade de Aruanã. Nas palavras de Mônica Pechincha e Ester Silveira: “vale 
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ressaltar o relativo descrédito quanto à ação do órgão tutelar, dado a ineficácia da mesma 

até então” (PECHINCHA e SILVEIRA, 1986: p. 3). Fagundes (1986: p. 15) assevera: 

 

Temos certeza de que haverá pleno êxito por parte do grupo e o nosso órgão será visto 
de um outro ângulo pela sociedade envolvente, que segundo nos pareceu, não 
acreditam na política do órgão tutor do índio. Será para nós uma resposta a este tipo de 
elemento.  

 

 Os dados demográficos indicados no relatório de Pechincha e Silveira apontam uma 

proporção de 25 mil habitantes na cidade de Aruanã14 para 26 membros na comunidade 

Karajá. Afirmam que a comunidade desacreditava totalmente na resolução dos problemas 

enfrentados, os quais incluíam a redução drástica da população devido à transferência de 

indígenas para outras localidades em decorrência de casamentos com não-índios, busca por 

trabalho nas cidades e divergências internas. De acordo com os moradores, só entre 1981 e 

1986, quinze pessoas já haviam se mudado da aldeia.  

 

 Fagundes indica um total de 33 pessoas vivendo na Aldeia Buridina em uma área de 

1.200m2. Reproduz o quadro de degradação em que a comunidade se encontra, 

especialmente relacionado ao alcoolismo, conforme demonstram trechos do relatório: 

 

A cidade é essencialmente turística, trazendo com isso, sérios problemas de toda ordem 
à comunidade. Os índios vivem em estado de completa carência financeira. Não há o 
mínimo de princípio higiênico [. . .] A bebida alcoólica que é usada em grande escala, 
tem sido um dos maiores males entre os índios. A promiscuidade é grande, a 
ociosidade é bem maior devido à falta de oportunidade de trabalho [. . .] Vivem juntos, 
comprimidos em uma área de 560 m2, o que é lamentável, não havendo espaço sequer 
para uma horta comunitária. É realmente humilhante o estado em que vivem os índios 
daquela área. Devido ao contínuo uso de bebida alcoólica, os homens, com duas 
exceções, vivem caídos pelas praças e sargetas. É um quadro chocante, a miséria e a 
fome dominam os seus lares. (FAGUNDES, 1986: p. 1-2) 

                                                 
14 Os dados populacionais apresentados neste relatório parecem exagerados, já que o último censo do IBGE 
apontou uma população de quase 6.000 habitantes no início da década de 1990. Os índices de 2000 indicaram 
uma população de pouco mais de 5.000 habitantes. Esses dados não foram aceitos pela Prefeitura de Aruanã, 
que recorreu ao instituto pedindo revisão dos índices e afirmando que a cidade possuía naquele período cerca 
de 10.000 habitantes. Há, portanto, uma imprecisão quanto a esses dados populacionais. Em conversas 
informais na cidade, moradores afirmaram que essa indefinição se deve a um aumento muito grande do que 
eles chamam de “moradores de segunda residência”. Alegam que é visível a expansão da periferia da cidade, 
o que torna impossível que tivesse ocorrido um decréscimo populacional na última década. 
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Constatou-se grande incidência de consumo de bebida alcoólica na área, sendo que os 
índios não encontram nenhuma dificuldade em obtê-la, comprando-a, trocando-a por 
algum objeto ou favor e mesmo recebendo-a como presente [. . .] As casas são 
construídas ora de tábuas cobertas de palhas, ora de tijolos com telhas e a maioria é 
revestida de materiais improvisados como plásticos, latas, panos etc. (PECHINCHA; 
SILVEIRA, 1986: p.  6) 

 

 A dieta alimentar é considerada deficiente e a quantidade de terras, insuficiente para 

o plantio. Quanto à saúde, é destacada a grande incidência de tuberculose entre os 

indígenas, sendo esses casos associados às condições de higiene e habitação: 

 

As crianças necessitam de uma melhor alimentação, as mulheres quando grávidas são 
assistidas, embora haja muita deficiência, principalmente, quanto à orientação, elas não 
têm noção de horário, valor dos medicamentos, da utilidade de se fazer o pré-natal 
causando assim sérios problemas. Há grande incidência de verminose, principalmente 
nas crianças [. . . ] Não têm a mínima noção de higiene, se alimentam, deitam e 
dormem sem a mínima preocupação em contrair qualquer doença, comem resto de 
comida, tomam água em vasilhames comum. Nos bares se alimentam sem o menor 
escrúpulo. (FAGUNDES, 1986: p. 4) 

 
Há notícias de grande incidência de tuberculose entre esses índios. Importa ressaltar 
que não se pode desvincular a ocorrência dessas doenças das condições de habitação e 
higiene a que está submetida esta população. As precárias casas da aldeia não 
apresentam condições satisfatórias de salubridade, sendo exíguo o espaço disponível 
para acomodar um grande número de pessoas. Há grande quantidade de lixo espalhado 
pela área que circunda as casas da aldeia. Esses fatores certamente não são 
convenientes para a saúde da população. A dieta alimentar desses índios é deficiente, 
sendo a maioria dos alimentos consumidos, adquiridos no comércio local, pois o pouco 
que se produz na aldeia não é suficiente para suprir as necessidades alimentares. 
(PECHINCHA; SILVEIRA, 1986: p. 19-20) 

 

 Em relação à questão territorial, é destacada a situação de cerceamento que limitou a 

aldeia por todos os lados, com evidente redução de seu espaço original, sendo destacado 

que “os índios de Aruanã não possuem nenhum documento que lhes garanta a propriedade 

da terra que então habitam, sendo esta apenas ‘respeitada’”. Segundo as relatoras, “a não 

reivindicação das áreas vizinhas antes por eles habitada parte de uma consciência a nível 

comunitário de sua impotência frente à sociedade envolvente, já que reconhecem a 

dificuldade em reaver a área que lhes foi expropriada” (PECHINCHA; SILVEIRA, 1986: 

p. 21).  
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 Fagundes considera que “muitas das autoridades no passado, aproveitaram da 

ingenuidade e simplicidade indígena e apossaram das terras, muitas vezes de maneira 

selvagem, deixando os índios encurralados num minúsculo terreno à espera de turistas para 

venderem seus artesanatos”. (FAGUNDES, 1986: p. 4). O indigenista Fagundes demonstra 

indignação quanto à situação dos Karajá em Aruanã: 

 

. . . os índios não têm como fazer sua roça, pois não há terra, não tem como cultivar ou 
mesmo pensar em plantar qualquer coisa. Não conheço no Brasil, área indígena menor 
que a de Aruanã. A sua área útil não passa de 1.200 m2. Ficamos impressionados com 
o espaço a ser usado pelo índio, é realmente muito pequeno, a comunidade não tem 
como e onde plantar. Foi tentado fazer uma horta para a comunidade pela primeira 
dama, o que não conseguiu sucesso dado o espaço. (FAGUNDES, 1986: p. 10) [grifo 
meu] 

 

 Em relação à educação, explicam que os Karajá freqüentavam a Escola Estadual 

Cândido Penso [localizada inclusive dentro da área posteriormente demarcada], apontando 

como preocupantes os casos de evasão escolar, e destacando que não havia registro de 

nenhum Karajá que tivesse concluído o “curso ginasial” (atual Ensino Fundamental) nesta 

cidade, sendo apenas três membros alfabetizados, todos do sexo masculino. Fagundes 

destaca que as crianças estudavam em condição de igualdade com as da sociedade 

envolvente, falando o português e o Karajá fluentemente e recebendo da prefeitura, 

assistência quanto ao material, uniforme e merenda. Quanto às condições de moradia da 

comunidade, destacam que: 

 

As casas são construídas ora de tábuas cobertas de palhas, ora de tijolos com telhas, e a 
maioria é revestida de materiais improvisados como plásticos, latas, panos etc. As 
moradias indígenas apresentam, em sua maioria, péssimas condições de conservação, 
segurança e higiene. Contam com um ou dois compartimentos pequenos, comportando 
famílias de até oito pessoas. (PECHINCHA; SILVEIRA, 1986: p. 20) 

 

Habitam em casas de alvenaria, havendo habitações cobertas apenas por palhas sem 
paredes. Há também, casas totalmente de palha, o aspecto não é dos melhores. As casas 
existentes de alvenaria foram construídas pela Prefeitura local, não havendo reboco, 
apenas as paredes de tijolos, não inspiram confiança por serem antigas. (FAGUNDES, 
1986: p. 6) 
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 Como maneira de resolução dos problemas vivenciados pela comunidade, Fagundes 

indica além da implantação de um projeto de agricultura e pecuária, um projeto de pesca 

que esteja associado à proibição dos turistas de pescar nas proximidades. Em relação à 

questão territorial, destaca que devido às características sui generis do caso, a única solução 

é a compra de uma fazenda na região. Segundo Pechincha e Silveira, “o grupo expõe 

claramente o desejo de permanecer no local onde se encontra e insiste na premência em que 

sejam postas a efeito providências que contribuam para a melhoria de sua condição de 

vida”. (PECHINCHA; SILVEIRA, 1986: p. 6) 

 

 A partir dos relatórios de 1986, no ano seguinte é realizada outra viagem à Aldeia 

Buridina, com o objetivo de providenciar assistência aos índios desta comunidade. Solicita-

se urgência quanto à legalização dos “lotes”, incumbindo a Divisão Fundiária da FUNAI de 

se inteirar da situação territorial e tomar as providências cabíveis para regularização das 

terras em que vivem os membros desta etnia. Em relatório de 19/06/1987, o indigenista Emi 

de Paula e Sousa, descreve o trabalho realizado, indicando ter sido providenciada a 

documentação necessária para aposentadoria de cinco índios de Buridina e disponibilizadas 

ferramentas agrícolas para a comunidade. Paula e Sousa (1987: p. 2-3) confirma a precária 

situação exposta nos relatórios anteriores: 

 

Além de ser um Grupo carente sob todos os aspectos, está confinado no perímetro 
urbano da cidade de Aruanã em uma área excepcionalmente limitada, 10.000 m2 
apenas, que inviabiliza totalmente atividades como agricultura e pecuária. E como se 
não bastasse o terreno vem perdendo espaço de ano em ano em conseqüência das 
cheias do Rio Araguaia que causam naturalmente desbarrancamento [. . .] Alguns 
membros do Grupo, conduzidos pela necessidade, saem às ruas em busca de doações 
de alimentos e outros objetos para posteriormente repartir com seus familiares.  

 

 Paula e Sousa reforça o pedido de regularização da situação territorial, sugerindo 

também providências em relação à construção de uma calçada de contenção para impedir o 

desbarrancamento do rio, e também de um centro comunitário, onde possam expor seus 

artesanatos. Destaca a disponibilidade do Instituto Goiano de Pesquisa em Antropologia 

(IGPA/ UCG), através da figura do professor Mário Arruda, em colaborar com a 
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comunidade, através de projetos de auto-sustentabilidade da comunidade. O indigenista 

aponta como fator preocupante, a falta de segurança em que os membros da aldeia vivem: 

 

São freqüentes entradas inesperadas sem aprovação da comunidade, a qualquer hora do 
dia ou da noite, por parte de pessoas estranhas embriagadas, de baixo caráter, enfim, 
pessoas de todas as espécies. Inclusive já tendo verificado tentativas de estupros de 
índias menores e casadas em suas próprias casas, o que se caracteriza como frontal 
desrespeito, bem como desconsideração pela pessoa do Índio, denegrindo a sua 
imagem perante a opinião pública local, que muitas vezes interpreta as ocorrências por 
outros parâmetros. (PAULA E SOUSA, 1987: p. 7) 

 

 Mais uma vez, é afirmado o desejo do grupo de permanecer em seu local de origem, 

recusando-se a ir para a Ilha do Bananal apesar da difícil situação que enfrentam. Em 

conclusão ao relatório, Paula e Sousa escreve: 

 

A verdade é que temos que adotar medidas eficazes para resgatar a integridade física e 
moral do Índio, proporcionando condições de sobrevivência humana no ambiente em 
que vive, mesmo porque está definitivamente descartada a hipótese de uma possível 
transferência voluntária do Grupo para a Ilha do Bananal, onde poderia ter melhores 
condições de vida. O certo é que o Grupo Karajá de Aruanã possui base muito sólida 
que justifica a sua permanência no perímetro urbano da cidade, base esta, talvez por 
nós jamais conhecida e que ninguém poderá contestar.  

Diante das circunstâncias, só nos resta capacitar o Grupo para competir com a 
sociedade envolvente no próprio meio em que vive, buscando a sua auto-suficiência 
nutricional e econômica [. . .] Do contrário, persistirá na Aldeia Karajá de Aruanã, a 
desnutrição cada vez mais acentuada, a marginalização e discriminação social por parte 
da sociedade envolvente, que consequentemente redundará na fatal extinção suicida do 
Grupo, já bastante reduzido justamente em função deste processo que se iniciou há 
vários anos, tendo como parte de causa a ausência da FUNAI que se fez sentir durante 
quase todo o tempo de sua existência, junto ao Grupo. (PAULA E SOUSA, 1987: p. 8) 
[grifos meus] 

 

A paisagem da cidade foi bastante alterada na década passada (1990), já que além 

dos acampamentos de férias, surgiram condomínios onde foram construídas casas de 

veraneio que apresentam um padrão arquitetônico que se distingue da maioria das 

residências tradicionais em Aruanã (com muros altos, piscinas, jardins imponentes, cercas 

elétricas etc.), “empurrando” vários moradores antigos para a periferia da cidade. Com o 

crescimento do município, a aldeia de moradia da comunidade Karajá foi gradativamente 
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limitada, sendo cerceada pelas construções urbanas [inclusive dentro da terra indígena 

posteriormente demarcada, existem dez casas de veraneio e uma escola estadual], estando a 

aldeia hoje, localizada no centro da cidade de Aruanã, ao lado do porto principal e entre as 

duas maiores avenidas da cidade.  

 

 No relatório enviado a FUNAI em 1986, destaca-se de maneira elucidativa, a 

maneira pela qual os Karajá se identificavam neste momento: “O grupo se sente compelido 

a aceitar uma situação que lhe foi imposta, não se auto-percebendo como capaz de uma 

ação de defesa de sua integridade étnica e material, para o que viu-se impedido”. 

(PECHINCHA; SILVEIRA, 1986: p. 6) 

 
Ao contrário do que se poderia esperar diante da situação apresentada nos relatórios 

de 1986 e 1987, na década de 1990, com a ajuda de organizações externas (FUNAI, Museu 

Antropológico-UFG, IGPA-UCG e Secretaria da Juventude do Partido dos Trabalhadores-

GO) há uma reestruturação física e dos espaços de uso da cultura tradicional, onde se 

destacam dois eventos enfatizados pela comunidade: a demarcação das terras e a 

implantação do Projeto de Educação e Cultura Indígena Maurehi. O destaque dado nos 

relatos a esses dois eventos traz a idéia de que esses acontecimentos propiciaram uma 

afirmação da etnicidade nesta comunidade. 

 

Em novembro de 1991 é enviada pelo Cacique da Aldeia Buridina, Hawakati 

Karajá, uma carta ao presidente da FUNAI, Sidney Possuelo, assinada por membros da 

comunidade e conforme manuscrito na carta, “com o total apoio dos líderes indígenas  

Karajá e Javaé da Ilha do Bananal”. A carta está registrada no 2º Tabelionato de Notas de 

Goiânia. Reproduzo-a na íntegra: 

 

CARTA DE ARUANÃ 

 A nossa preocupação da comunidade de Aruanã é a respeito de nossa terra. Nossas 
casas são cercadas por uma tela de arame e não temos espaço para colocar os nossos 
filhos que vão casando. A área não está regularizada ainda e o pessoal está com 
receio de perder. O problema da terra está muito grave. Não temos lugar para fazer 
roça. Os meninos estão perdendo o costume de falar nossa língua.  
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 Desde muito tempo que vivemos nesta área. A cidade aos poucos tomou nossa terra. 
Nosso cemitério foi violentado. Nossos parentes mortos foram jogados no rio e nem 
mais temos o direito de enterrar nossa gente como faziam os velhos. 

 Durante muito tempo a comunidade ficou abandonada. Chegamos a viver em casas 
de lonas e só mais tarde com ajuda conseguimos fazer nossas casas de palhas. Ainda 
hoje para arrumar palha precisamos pedir licença aos grandes fazendeiros da região. 
Estamos com medo de perder nossa terra e queremos uma solução para o problema. 
Queremos uma terra para plantar e um professor para ensinar nossa língua para as 
crianças. 

Hawakati Karajá 

Cacique da Aldeia Buridina Mahãdu (Aldeia Aruanã) 

Goiânia, 27 de novembro de 1991. [grifos meus] 
 

Essa carta simboliza o início de um processo de fortalecimento da identidade Karajá 

em Buridina, delineando os dois pontos centrais para a comunidade: a terra e a educação. 

Evidencia-se nesta, o receio em perder o território de moradia devido à especulação 

imobiliária, denuncia-se a destruição de seu cemitério tradicional e a ausência de um local 

para plantio. Em relação à educação, há a preocupação com a perda do uso da língua Karajá 

pelas crianças, por tal razão é feita a solicitação de um professor que ensine o idioma 

tradicional na aldeia. 

 

Nesse mesmo ano, havia sido realizada na aldeia, a primeira visita à aldeia de um 

grupo de estudantes e profissionais ligados à Secretaria de Juventude do PT-GO e 

coordenados pela psicóloga Cida Alves. A partir desse momento foram definidas as linhas 

de atuação de um projeto denominado “Carajá de Aruanã”, sob orientação do professor 

Mário Arruda (IGPA/ UCG), que já trabalhava com a comunidade desde a década de 1980, 

tendo contribuído inclusive, com a construção de casas de palha na aldeia em meados da 

década de 1980. O objetivo deste grupo de jovens era a denúncia da situação dos Karajá de 

Aruanã através de veículos midiáticos, intervenção através de assistência jurídica, 

reconstrução das casas e auxílio à saúde. 

 

Essas mobilizações foram importantes para que houvesse uma resposta efetiva da 

FUNAI às solicitações feitas há décadas pela comunidade de Buridina. No fim do ano de 

1991 foi construído um Posto Indígena na Aldeia Buridina, designando o indigenista 
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Heleno Gonçalves como primeiro representante local da Administração Regional da 

FUNAI. A instalação do Posto Indígena Karajá de Aruanã sinaliza a retomada do 

reconhecimento oficial da comunidade como grupo étnico. 

 

Por meio do “Projeto Carajá de Aruanã” foi realizado, sob responsabilidade do 

antropólogo Manuel Ferreira Lima Filho, o primeiro laudo antropológico acerca da situação 

dos Karajá de Aruanã, demonstrando a presença dessa etnia na região anteriormente ao 

surgimento da cidade. O estudo antropológico serviu como aparato para uma Representação 

contra a FUNAI (Anexo), entregue à Procuradoria Geral da República em Goiás em 

27/02/1992, solicitando providências quanto à demarcação, reintegração de posse e 

indenização das terras Karajá ocupadas em Aruanã. A solenidade de entrega da 

Representação por Hawakati foi amplamente divulgada pela imprensa, sendo feita uma 

campanha de mobilização da população em apoio aos Karajá de Aruanã. 

 

No início do ano de 1992, em resposta à Representação, o procurador da República 

em Goiás, Francisco Camárcio, visitou a Aldeia Buridina para observar as condições de 

vida da comunidade e detectar a melhor maneira de solucionar os problemas apresentados. 

Segundo reportagens de jornais do período, o objetivo era agilizar a resolução através de 

contato com representantes da Prefeitura de Aruanã, do Estado de Goiás e da 

Administração Regional da FUNAI, sem que houvesse a necessidade de uma ação judicial 

que poderia ser muito demorada. 

 

O ano de 1992 demarca um momento de grande visibilidade midiática aos Karajá de 

Aruanã. Visibilidade esta, que não é específica aos Karajá, já que, devido ao encontro da 

ECO-92 no Rio de Janeiro, o debate indígena ressurge aliado às discussões ambientais15. A 

situação dos Karajá de Aruanã foi exposta no Fórum Global, encontro que aconteceu 

                                                 
15 Relacionando os momentos em que as organizações indígenas do Brasil alcançaram maior visibilidade, 
BITTENCOURT (2002) destaca a Reunião da ECO-92. Em suas palavras: “Os momentos em que as 
organizações indígenas no Brasil alcançaram maior visibilidade nacional e internacional podem ser 
historicamente demarcados. Por ocasião da elaboração da Constituição Federal (1987-1988), no encontro de 
Altamira, Pará; durante protesto contra a construção de hidrelétricas no Rio Xingu (1989); na reunião da 
ECO-92 ,no Rio de Janeiro, bem como nas comemorações dos 500 anos da chegada dos primeiros europeus à 
América, também em 1992, e com a Conferência Indígena de Coroa Vermelha, no ano de 2000”. 
(BITTENCOURT, 2002:  p. 189) 
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paralelamente a ECO-92, sendo os Karajá de Aruanã, a única etnia de Goiás a estar 

representada no encontro. 

 

Foi composto um Grupo de Trabalho da FUNAI com “a finalidade de 

complementar os estudos de identificação e delimitação das áreas indígenas Karajá de 

Aruanã e Cocalinho, localizadas no municípios de Aruanã-GO e Cocalinho-MT”. O grupo 

foi coordenado pelo antropólogo Noraldino Cruvinel, representante da FUNAI. Em relação 

à aldeia de moradia, Buridina Mahãdu, estabelece-se parecer favorável à demarcação, 

destacando que “os dados mostram que a cidade de Aruanã encontra-se em território 

indígena e não o contrário”. Constata-se que a responsabilidade pela situação em que se 

encontram os Karajá de Aruanã, passa por três domínios: 

 

1) É responsabilidade do Governo Federal pela implantação do Presídio de Leopoldina 
no século passado e pelas omissões do SPI e da FUNAI no presente século; 2) é 
responsabilidade do Governo de Goiás, pelas ações de transferência dos índios- aliás, 
de uma província densamente por indígenas há apenas uma centena de anos, Goiás é 
atualmente um dos Estados que menos índios têm, sendo que as terras indígenas mal 
chegam a 1,2% de sua área total; 3) finalmente, é responsabilidade do município de 
Aruanã, a venda das terras indígenas a terceiros, o incentivo à ocupação de suas praias 
e o uso de seus recursos naturais por turistas. (Parecer nº190/DID/DAF, de 20 de 
dezembro de 1994: p. 4) [grifos meus] 

 

 O parecer recomendou que as três instâncias acima citadas se reunissem e 

estabelecessem acordo para solucionar o impasse territorial. As considerações explicitam 

também que este parecer é parte de um processo mais amplo que envolve o reconhecimento 

jurídico de três territórios tradicionais: além deste de moradia, o de plantio de vazante 

(defronte ao rio) e o de cultivo de capões. 
 

 As três áreas indígenas foram declaradas como de posse permanente da comunidade 

Karajá de Buridina, através das Portarias Declaratórias nº 298, 310 e 311 de 17 de maio de 

1996. Iniciado o processo de demarcação das terras, um novo impasse se instala na aldeia a 

partir de uma carta que teria sido encaminhada pela comunidade ao então Presidente da 

FUNAI, através da qual solicitavam uma revisão dos limites estabelecidos para as Terras 
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Indígenas Karajá de Aruanã I e III (área  de moradia e plantio em capões). A carta (Anexo) 

explica que: 
 

Com o início dos trabalhos [de demarcação], os proprietários das áreas I e III, se 
mostraram insatisfeitos com a decisão da FUNAI em desapropriá-los e se posicionaram 
na permanência nas casas, mesmo que a área venha a ser demarcada a nosso favor. Por 
várias vezes fomos procurados por alguns desses proprietários, que vinham até nós 
fazendo propostas, buscando solução. Como nós não temos interesse em manter um 
relacionamento inamistoso com a sociedade não-índia, decidimos ouvir o que tinham a 
nos propor. Os proprietários deixaram claro que estariam dispostos a fazer uma 
permuta conosco, comprando para nós, outro imóvel, que poderia ser uma fazenda, e, 
em troca, abriríamos mão das áreas III e parte da área I. (Carta nº01/ Aldeia Aruanã, 
Arquivo FUNAI, 19/09/1997) [grifos meus] 

 

 A carta utiliza-se de uma argumentação em favor da manutenção das relações 

pacíficas que sempre existiram entre índios e não-índios de Aruanã, reforçando a 

característica amplamente presente no imaginário acerca dos Karajá, de um povo pacífico. 

A impressão que se tem é de que a proposta teria sido recebida com ingenuidade pelos 

índios, que consideram “boa” uma proposta que desconsidera o vínculo territorial existente 

com o Rio Araguaia e com seu local tradicional de moradia, destoando daquilo que havia 

sido exposto, quando da realização do laudo antropológico. Em desfavor da importância 

das áreas I e III, argumentam: 

 
O imóvel que receberíamos em troca, poderia ser por nós escolhido, algo que atendesse 
as nossas necessidades. Como a área I, fica situada no perímetro urbano e não supre 
nossas necessidades, pois lá está construído várias casas de veraneio, que para nós 
índios, não tem nenhuma utilidade e, também, uma área pequena e sem perspectiva de 
futuro para o nosso povo. Por outro lado, a área III, ou seja, a Fazenda Aricá, não 
possui todos os recursos que necessitamos em nosso meio, 60% de sua superfície passa 
a maior parte do ano submersa pelas águas do Rio Araguaia. O lago que nela existe, 
possui poucos peixes, por ser uma região próxima da cidade e muito explorada. A parte 
da mata, está situada no local que mais alaga e, em função disso, quase não há caça. 
Buriti, coqueiro nativo, de onde costumamos extrair palhas para a cobertura de nossas 
casas, já não existe mais, foram extraídas para dar lugar a pastagem. (Carta nº 01/ 
Aldeia Aruanã, Arquivo FUNAI, 19/09/1997) 

 

A partir desta correspondência, a FUNAI constitui um novo Grupo Técnico para 

realizar um outro estudo acerca dos limites territoriais, esclarecendo que após reuniões com 

as lideranças Karajá, em Aruanã, “decidiu acatar as decisões, e pretensões dos índios, 
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fazendo uma opção pela fazenda Boca da Mata, no mesmo município, eqüidistante cerca de 

12 km, acima da cidade, localizada à margem direita do Rio Vermelho” (BRAGA, 1998: p. 

1). No mesmo relatório, o Grupo Técnico demonstra as vantagens de tal permuta, 

concluindo que “é de suma importância ter uma definição a respeito das terras indígenas, 

ora em pauta, para que os Karajás, não venham futuramente ficar ‘a ver navios’” (BRAGA, 

1998: p. 2). 

 

Ao ser informado da interrupção do processo demarcatório através de membros da 

comunidade Karajá que estiveram na sede da Procuradoria em dezembro de 1997, o 

Ministério Público Federal move uma ação civil pública contra a FUNAI (Anexo), 

afirmando a ilegalidade das atividades do Grupo Técnico, já que os índios teriam sido 

ludibriados no momento de confecção da carta. Segundo relatório da FUNAI, ao tomarem 

conhecimento do teor da ação do Ministério Público, os membros do GT decidiram 

permanecer na aldeia para averiguar a veracidade da carta enviada em nome da etnia. 

Segundo o relatório: 

 
No dia 10/04, a comunidade indígena, durante reunião na escola bilíngüe inserida na 
aldeia, confirmou a autenticidade da carta enviada à FUNAI, todavia nas discussões 
que se seguiram notamos que a comunidade estava dividida. Apesar deles terem 
conhecimento da carta e de seu teor, eles não tinham o entendimento, assim tivemos de 
explicar o teor do documento. Logo após a explicação uma parte da comunidade queria 
que a FUNAI demarcasse logo as suas terras; a outra queria deixar a Terra Indígena 
Aruanã III e parte de Aruanã I para os ocupantes não-índios e que a FUNAI comprasse 
uma terra pra eles, a Fazenda Boca da Mata. (SANTOS, 1998: p. 3) 

 

 Não havendo consenso por parte da comunidade, lideranças da etnia, juntamente 

com o Grupo Técnico da FUNAI, realizam uma visita à Terra Indígena Karajá de Aruanã 

III, que possuía sua maior parte ocupada por uma fazenda denominada Aricá. Nessa visita, 

a comunidade ressalta mais uma vez, a importância tradicional deste território e explica que 

mesmo após a espoliação da área, “os Karajá continuaram fazendo uso dela como área de 

coleta e pesca”.  

 

 Destacam também, que apesar da determinação ministerial (Portaria nº 311/96), os 

ocupantes não-índios continuam proibindo a comunidade de utilizar a área. Fica evidente, a 
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coação sofrida pelos índios por parte dos ocupantes, quando afirmam que após a referida 

determinação “ficou mais difícil ainda adentrarem na área, pois, os ocupantes não índios 

proibiram todo e qualquer tipo de coleta e pesca; eles estão impossibilitados de retirar do 

local, palmas de babaçu e as folhas de buriti destinadas ao artesanato, base atual de seu 

sustento” (SANTOS, 1998: p. 3-4). Consta no levantamento fundiário, o quadro 

demonstrativo de ocupantes não-índios da Área Indígena Aruanã (Anexo), demonstrando 

que, entre os ocupantes, há grandes empresários de Goiás. 

 

 No dia seguinte, visitaram a fazenda Boca da Mata, citada no litígio como área de 

interesse da comunidade, ainda divididos quanto à decisão. Realizaram uma reunião sem a 

presença de membros da FUNAI, a partir de qual teriam informado “sobre a decisão do 

grupo favorável ao reestudo, mas só o admitiriam quando a documentação da fazenda Boca 

da Mata estivesse em suas mãos” (SANTOS, 1998: p. 5). Após essa decisão, os membros 

do GT teriam sido informados oficialmente acerca da ação movida pelo Ministério Público, 

interrompendo os trabalhos de levantamento que haviam sido iniciados. 

 

 Na solicitação do Ministério Público Federal, argumenta-se a arbitrariedade das 

ações da FUNAI, em desrespeito à legislação que assegura direitos tradicionais dos povos 

indígenas, ao paralisar os trabalhos de demarcação. Alegam que foi assinado um 

documento em branco por solicitação do chefe de posto, o indigenista Osni Ribeiro de 

Sousa, que dizia ser um abaixo-assinado para agilizar o processo de demarcação, além 

disso, muitas dessas assinaturas eram de crianças. Independente de uma confecção 

arbitrária, ao analisar o conteúdo da carta, o ministério público argumenta: 
 

Conforme lá registrado, os índios não pediram a revisão dos limites das terras 
indígenas declaradas de sua posse, pois o ofício encaminhado à FUNAI além de 
ardilosamente “preparado pelo chefe do respectivo posto, a sua redação, de qualquer 
forma, não leva ao entendimento de que eles neguem a ocupação tradicional naquelas 
áreas. Apenas diz que se dispõem a trocar parte das terras por uma determinada 
propriedade rural, por sinal a única que aceitariam no “negócio”. É espantoso que o 
órgão encarregado de defender os direitos e interesses indígenas possa interpretar tais 
palavras como um pleito de revisão de limites. (Procuradoria da República em Goiás, 
02/04/1998: p. 4) 
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 Em memorando encaminhado à área criminal do Ministério Público, a procuradora 

Rosângela Pofahl, expõe os acontecimentos, informando acerca da denúncia feita em 

dezembro de 1997 por índios de Buridina, bem como, sobre os resultados de sua visita a 

esta aldeia em fevereiro de 1998, a fim de averiguar os fatos denunciados. Para a 

procuradora “ficou bastante claro que eles jamais subscreveriam tal documento se 

conhecessem antecipadamente o seu conteúdo”, especialmente porque no pedido de revisão 

teria sido excluída a área onde existia o cemitério de seus antepassados: 

 
Lá foram ouvidos os índios Raul Hawakati, presidente da Associação Aldeia Karajá de 
Aruanã; Luiz Carlos Mauri, cacique e vice-presidente da mesma entidade; Nicolau 
Cawinaw; Renan Wassuri e Mário Arumani; quanto ao pedido de revisão dos limites 
levado à apreciação da diretoria da FUNAI. Todos eles afirmam ter assinado uma folha 
em branco a pedido do chefe do Posto Indígena, Sr. Osni Ribeiro de Sousa que disse 
tratar-se de um abaixo-assinado a ser entregue ao presidente da FUNAI com o objetivo 
de agilizar o processo de demarcação [. . .] Além disso, esclarecem que a idéia de 
“permuta” da área, onde estão construídas as “mansões” proveio do chefe de Posto 
Indígena Sr. Osni, que os intimidou com a idéia de que a demarcação das terras poderia 
ser retardada ou mesmo nunca concluída, em razão dos proprietários, em sua maioria, 
serem pessoas influentes no Estado. (Procuradoria da República em Goiás, 
13/03/1998: p. 2) [grifos meus] 

 

 A exposição de motivos feita pela procuradora, reforça a idéia de existência de uma 

forte pressão política sofrida pelos moradores de Buridina, já que, de fato, entre os 

ocupantes não-índios do território a ser demarcado (Área I), estão grupos de grande poder 

econômico em Goiás, tais como, Thermas do Rio Quente, TV Anhanguera, Agroquímica 

Produtos Agropecuários, também, os empresários Elias Bufaiçal e Odilon Santos, e alguns 

deputados estaduais. Além disso, a área Karajá de Aruanã III, igualmente citada na 

permuta, tem um histórico complexo de negociações territoriais legais e ilegais, estando a 

maior parte dela, no momento da demarcação, registrada em nome de um grande 

empresário local16. 

 

                                                 
16 A retomada desta área pelos Karajá só será efetivada no ano de 2005, quando os jovens da aldeia organizam 
um movimento de ocupação da terra que lhes é pertencente, exigindo a presença da FUNAI e da Polícia 
Federal para que se cumpra a reintegração de posse. Este episódio é analisado nos outros capítulos, 
simbolizando um marco para a externalização do sentimento de pertencimento étnico dos jovens. Neste 
mesmo local, durante o processo de demarcação, a Prefeitura de Aruanã iniciou as obras de construção de 
uma estação de tratamento de esgoto, que foi embargada por ordem judicial, e também, ocorreu um incêndio 
criminoso motivado pela insatisfação de um fazendeiro com a demarcação. 
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 Em agosto de 1994 é fornecido pela FUNAI, parecer favorável à regularização 

jurídica da área III reivindicada pelo grupo ficando então definidas as três áreas 

pertencentes à comunidade: Terra Indígena Karajá de Aruanã I (aldeia de moradia com 11 

hectares, denominada Aldeia Buridina), Terra Indígena Karajá de Aruanã II (área de plantio 

em vazante com 769 hectares, localizada no lado mato-grossense do rio, em frente à 

Buridina) e Terra Indígena Karajá de Aruanã III (área de cultivos prolongados com 586 

hectares, denominada Hure Hawa); estando ambas homologadas. Continua sem solução a 

questão da ocupação por não-índios em alguns pontos do território demarcado, inclusive 

com construções recentes, o que revela o descaso existente quanto ao pertencimento das 

terras aos Karajá de Aruanã.   

 

 É importante lembrar a complementaridade existente entre as três áreas, já que a 

comunidade “desenvolve sua vida econômica, social e ritual num mundo constituído de três 

ambientes distintos e complementares: a aldeia de moradia, a área de cultivo de vazante e a 

área de cultivo de capões” (Parecer nº 188 in DEDOC/FUNAI, 20/12/1994). Assim, apesar 

de constituírem espaços geográficos separados entre si, integram-se por meio da concepção 

étnica de territorialidade que os vêem como um mesmo espaço sócio-cultural. 

  

 No mesmo momento em que se inicia o processo de retomada das terras Karajá em 

Aruanã, são também iniciadas ações para implantação de um projeto de educação 

diferenciada. Em resposta à solicitação feita por Hawakati de “um professor para ensinar 

nossa língua para as crianças” (Carta de Aruanã, 1991), e também, atendendo aos 

constantes pedidos do cacique Maurehi, grande liderança que faleceu em 1992, e que 

sempre reafirmava a importância de “revitalizar a língua e a cultura dos Karajá de 

Buridina”, iniciam-se no ano de 1993, as discussões acerca da implantação de um projeto 

de educação que viesse atender aos anseios da comunidade. 

  

 As discussões foram coordenadas pelo Departamento de Educação da FUNAI, 

através da professora Maria do Socorro Pimentel da Silva (atualmente professora do 

Departamento de Letras e pesquisadora do Museu Antropológico- UFG), que já 

desenvolvia há alguns anos projetos de educação indígena entre os Karajá de outras aldeias. 
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Através de parceria entre a Aldeia Buridina, a FUNAI e o Museu Antropológico (UFG), 

origina-se o Projeto de Educação e Cultura Indígena Maurehi, que tem como objetivo 

central, reconstituir as esferas de uso social da língua Karajá e da cultura tradicional17. 

Segundo Silva (2002: p. 64-65), são objetivos específicos do projeto: 

 
Promover o intercâmbio entre professores e especialistas Karajá (artesãos, contadores 
de história, pintores, desenhistas etc.), e, dessa forma, reconstruir em Buridina, os 
espaços sociais de uso da língua Karajá; 

Promover o intercâmbio entre professores de Buridina e de outras aldeias Karajá, para 
a construção de uma pedagogia específica de revitalização da língua e da cultura 
Karajá; 

Produzir material escrito para uso didático e para documentação do saber Karajá; 

Proporcionar aos Karajá, melhores condições de vida com a comercialização de 
artesanato e de outros produtos, na loja do Centro Cultural Maurehi; 

Revitalizar a língua e a cultura Karajá na Aldeia de Buridina; 

Promover o estudo da língua e da cultura Karajá pelos jovens e adultos; 

Promover atividades de uso da língua Karajá dentro e fora da escola; 

Divulgar a cultura Karajá, por meio da mídia, de palestras nas escolas, intercâmbio 
entre estudantes índios e não-índios; 

Documentar e analisar a língua Karajá.   
 

 O nome do projeto homenageia o Cacique Maurehi, liderança querida tanto pelos 

índios quanto por não-índios da cidade, tomado como ícone da resistência dos Karajá de 

Aruanã. São constantes nas entrevistas coletadas, as referências à sua atuação como cacique 

e, em especial, a sua preocupação com a educação na comunidade. Contam que apesar de 

não ter tido filhos, foi figura paterna para muitos, sendo sempre lembrado por seu incentivo 

à manutenção da língua e da cultura tradicional Karajá, bem como, pela preocupação 

demonstrada quanto ao sentimento de pertencimento dos jovens à Aldeia Buridina.  

 

 Uma visão valorativa acerca da língua e da cultura desta etnia veio através do 

projeto em questão, alterando positivamente a relação com a sociedade envolvente, por 
                                                 
17 Segundo explica SILVA (2002), em Relatório de Atividades do Projeto de Educação e Cultura Indígena 
Maurehi, “o projeto recebe apoio financeiro do Ministério da educação, da FUNAI e da Secretaria deEstado 
da Educação e conta com a assessoria dos lingüistas Eduardo Rivail Ribeiro (Universidade de Chicago e 
Museu Antropológico/UFG),de Maria do Socorro Pimentel da Silva e de Mônica Veloso Borges, ambas da 
Faculdade de Letras e do Museu Antropológico/UFG”. 
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meio de uma conscientização da comunidade quanto à sua especificidade cultural. Silva 

(2002) explica que as primeiras ações do projeto consistiram em reuniões com a 

comunidade da Aldeia Buridina, a fim de definir as expectativas da comunidade e a melhor 

maneira de atendê-las.  

 

 Segundo a coordenadora do projeto, “o começo desse trabalho foi muito difícil. A 

comunidade estava aparentemente desmotivada e desinteressada por aquilo que ela mesma 

estava reivindicando” (SILVA, 2002: p. 2), situação esta, que só se alterou após uma visita 

realizada pela comunidade à Aldeia de Santa Isabel do Morro- Ilha do Bananal, para 

participar de uma festa tradicional Karajá: 

 
A convivência dos Karajá de Buridina com os de Santa Isabel do Morro foi de 
importância capital na implantação do projeto. Despertou naqueles, orgulho pela sua 
cultura e pela sua língua. Os mais jovens viveram momentos culturais muito 
importantes de uso da língua Karajá. Muitos deles, praticamente a maioria, nunca 
tinham participado de um ritual, nem mesmo tinham-no visto. O uso da língua materna, 
em todos os momentos de interação, de informação e de transmissão de conhecimento, 
foi outro fator observado por eles. No retorno para casa, estavam todos felizes, 
motivados e dispostos a colocar em prática o plano de reavivamento cultural e 
lingüístico almejado pela comunidade. (SILVA, 2002: p. 2) 

 

 Essa primeira visita reforçou o sentimento de pertencimento étnico da comunidade, 

possibilitando um contraponto aos valores culturais impostos pela convivência intensa em 

um centro urbano turístico. O reavivamento do contato com os parentes Karajá foi uma 

maneira de relembrar a existência de um vínculo consangüíneo e histórico, voltando ao 

passado, para então, ampliar a visão de mundo da comunidade, inserindo esse passado em 

um projeto de futuro. 

 

 Dois espaços articulam as atividades do projeto: a Escola Indígena Maurehi e o 

Centro Cultural Maurehi. Em 1994, foram entregues as edificações desses dois espaços, 

planejados pelo arquiteto Renato Sanchez, através da Divisão de Projetos de Arquitetura da 

FUNAI. As construções foram projetadas a partir de pesquisas sobre a habitação tradicional 

Karajá e adequadas à realidade da aldeia, conforme discussões feitas com a comunidade. 

Segundo Sanchez, o perfil arquitetônico das construções “buscou raízes na arquitetura 
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antiga dos Karajá, bem como materiais e técnicas de construção local, mesclados com o 

auxílio de alternativas modernas de construção” (SANCHEZ, 1994: p. 1). 

 

 O Centro Cultural Maurehi está localizado na entrada da Aldeia Buridina, ao lado 

do Colégio Estadual Cândido Penso e próximo ao porto principal da cidade, sendo um local 

de fácil acesso para os turistas, sem que haja a necessidade de adentrarem a aldeia como 

acontecia anteriormente. Comporta uma Loja de Artesanato, um Museu da Cultura Karajá e 

uma exposição permanente de fotos da aldeia. O artesanato exposto para a venda é dividido 

por famílias, envolvendo quase todos os membros em sua produção, de acordo com a 

especialidade de cada um (cerâmica, flechas, colares, trançados em palha, trabalhos em 

madeira etc.). A cerâmica Karajá é atrativo peculiar, em especial, as tradicionais bonecas 

Karajá, feitas em Buridina, principalmente por Dona Diriti. No período de férias, é grande a 

movimentação de turistas, e os indígenas têm se especializado cada vez mais na produção 

do artesanato tradicional. 

 

 A Escola Indígena Maurehi funciona desde 1995, sendo uma escola bilíngüe, onde 

inicialmente foram oferecidas aulas de Língua Karajá para as crianças, e de Língua 

Portuguesa para os adultos não-alfabetizados e para acompanhamento escolar das crianças 

que estudavam em turno contrário na escola da cidade. O currículo pedagógico, articulado 

segundo núcleos temáticos, propõe um ensino não compartimentalizado, se diferenciando 

bastante da escola convencional. Além do ensino das línguas, acontecem aulas de 

artesanato, cerâmica e pintura tradicional; sendo que o material produzido, é exposto na 

Loja de Artesanato ou enviado para a Biblioteca Kuabiru (espaço dentro da escola) como 

material didático a ser utilizado em outras aulas. São realizados, anualmente, Encontros de 

Educadores Karajá, sendo esse, um importante momento para rever os parentes de outras 

aldeias, possibilitando a troca de experiências enriquecedoras para a continuidade do 

projeto. Segundo Silva (2002): 

 
Participam desses eventos professores, artesãos, artesãs, contadores tradicionais de 
histórias, dançadores e cantores representantes de todas as aldeias Karajá. A 
participação desses especialistas deve-se ao fato de eles fazerem parte de espaços de 
produção especializada da cultura e de usos específicos da língua Karajá, tais como, 
lugares onde se confeccionam peças de artesanato, narram-se mitos, realizam-se rituais, 
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referências importantes para a reconstituição desses espaços em Buridina. (SILVA, 
2002: p. 15) 

 

 Nos últimos encontros, os Karajá têm recebido indígenas de outras etnias, 

constituindo-os como espaços de intercâmbio político e de articulação entre grupos 

indígenas, o que sem dúvida fortalece um sentimento de pertencimento étnico. Na 

realidade, a escola se transformou em mais um espaço cultural para os Karajá, sendo um 

lugar de conversas, de produção de artesanato e de encontro entre crianças e adultos; enfim, 

um ponto de convergência da comunidade, um lugar que pertence a todos, assim como o 

Centro Cultural. Para tal finalidade, fundamental era que a escola não se transformasse em 

um espaço institucionalizado, o que afastaria a idéia de convergência.  

 

 Assim, a proposta educacional foi fundamentada na articulação entre “esferas 

sociais especializadas” e “esferas sociais do cotidiano” (SILVA, 2002), não restringindo o 

aprendizado ao espaço da escola, como acontece frequentemente nas escolas 

convencionais. Os professores são todos indígenas da própria Aldeia Buridina, sendo que, 

alguns já concluíram o Magistério Indígena e todos participam de cursos de formação 

continuada, planejados especialmente para a aldeia através do Projeto de Educação e 

Cultura Indígena Maurehi. Esses jovens professores afirmam a intenção de cursar 

Licenciatura Indígena, já oferecida em algumas universidades, e recentemente implantada 

na Universidade Federal de Goiás. 

 

 Nos últimos anos, essa conduta educacional passou por um processo de grande 

transformação, após ser reconhecida como escola estadual no ano de 2004, e ter iniciado o 

ensino seriado no ano de 2005, com turmas de Alfabetização, 1ª e 2ª séries do Ensino 

Fundamental. A implantação da escola seriada aparenta corresponder parcialmente ao 

interesse dos índios da aldeia, já que houve um aumento significativo da presença de 

crianças na escola da aldeia (o que não acontecia anteriormente), recebendo inclusive, 

crianças Karajá que atualmente estão morando no centro urbano fora da aldeia. Apesar 

disso, a autonomia que antes possuíam na condução do projeto vem sendo limitada, devido 

às exigências da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Como fatores positivos, estão 

a contratação de professores indígenas e o auxílio material (lanche e materiais escolares), 
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por outro lado, as concepções sobre educação para índios e não-índios destoam 

completamente, havendo uma dificuldade em conduzir as atividades de maneira 

satisfatória. 
 

 Ao percorrer alguns momentos fundamentais da história dos Karajá de Aruanã, 

busquei demonstrar como uma situação de exclusão social foi historicamente consolidada 

através de um estigma de “aculturação” que reduziu por muito tempo a importância da 

identidade étnica nesta comunidade. Trazendo relevância a essa história é possível perceber 

o quanto o período desde 1980 está sendo transformador para a Aldeia Buridina, já que 

partiu-se de uma situação de grande marginalização sociocultural para a conquista de uma 

afirmação identitária que alterou tanto a sua auto-identificação quanto a sua imagem 

externa. Situação essa, entremeada por uma disputa constante entre as relações de poder 

envolvidas e que se apresentarão como mais evidentes no decorrer do trabalho. 
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QUADRO DE POPULAÇÃO KARAJÁ EM ARUANÃ 
Aldeia Buridina 

Casa 1 
Hawakati/ Iraci 
Ana Paula + 4 filhos 
Rodrigo + 1 filho 
Renato/ esposa tori 
+ 1 filho 
André 
Reinaldo 
Raquel 
Kuri 
Rafael 
Alzira + 2 filhos 

Casa 2 
André/ esposa 
tori + filho 
Adriana 
Adriele 

Casa 3 
Jandira 
Marinho 
 

Casa 4 
Bòlo/ esposo 
tori + filho 

Casa 5 
Martinho/ Célia
Mariana + filho 
Léo 
Ariane 
Péo 
 

Casa 6 
Renan/ Marlúcia 
Javaé 
Cláudio 
Xiru 
Claudiana 
Wadjurema 
 

Casa 7 
Elisabete/ 
esposo tori 

Casa 8 
Tohobari/ 
esposa tori 
Benaré 
Toilá 
Hatokira 
 

Casa 9. 
Núncia 
Alex 
Paula 
Venâncio 
Lucas 
Jessé 
Misael 

Casa 10 
Wadjurema/ 
esposa tori 
Ijarrina 
Kuadi 

Casa 11 
Iraci/ esposo tori 
Núbia 
Nelma/ esposo tori 

Casa 12 
Diana/ esposo 
tori + filho 
Ijarruri 
 
 

Casa 13 
Nicolau/ esposa 
tori 
Ana Cristina 
Lawakuri 
Laharo 
Wanahiru 
Sawakaro 

Casa 14 
Luís Karajá 
Sula/ esposa 
tori 
Temansari 
 

Casa 15 
Janaína/ esposo 
tori + 3 filhos 
 

Casa 16 
Hakoti 
Léo 

Casa 17 
Adriana + 5 
filhos 

Casa 18 
Beré/ esposa 
tori + 3 filhos 

Casa 19 
Valdirene + 3 
filhos 

 

Aldeia Hure Hawa 
Casa 1 
Valdeci/ esposa 
Karajá + 6 filhos 

Casa 2 
Gedeon/ 
esposa Karajá 
+ avó 
Avó 

Casa 3 
Karithana/ 
esposo tori 
 

Casa 4 
Kuti 

Casa 5 
Hakoti + filho 

Total da população: 120 pessoas
 

Tabela 1- População Karajá em Aruanã/ 2006 
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Mapa 7- Disposição das casas na Aldeia Buridina
Fonte: Desenho de Wadjurema Karajá, 2001.
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Mapa 8- Terra Indígena Karajá de Aruanã II

Fonte: FUNAI, 1999
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Mapa 9- Terra Indígena Karajá de Aruanã III
Fonte: FUNAI, 1999
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CAPÍTULO 2- SILENCIAMENTOS DISCURSIVOS: DO ÍNDIO IMAGINADO AO 

REAL 

 

 

Os movimentos contemporâneos são profetas do presente. Não 
têm a força dos aparatos, mas a força da palavra. Anunciam a 
mudança possível, não para um futuro distante, mas para o 
presente da nossa vida. Obrigam o poder a tornar-se visível e lhe 
dão, assim, forma e rosto. Falam uma língua que parece 
unicamente deles, mas dizem alguma coisa que os transcende e, 
deste modo, falam para todos. Alberto Melucci “A Invenção do 
Presente” 

 

 

Tendo analisado a situação histórica dos Karajá de Aruanã a partir de documentação 

escrita afirmou-se a idéia de invisibilização dos indígenas na sociedade goiana. Ao tratar 

desta invisibilização, inicialmente me referia a um desconhecimento por parte da sociedade 

goiana contemporânea quanto à existência de grupos indígenas em Goiás. Para as 

populações que vivem próximas a aldeias, este processo aparece na forma de um 

“apagamento” dos indígenas, ao negar suas características étnicas, pautando-se em uma 

imagem que não condiz com a realidade contemporânea das sociedades indígenas com as 

quais convivem.  

 

Surpreendente foi perceber que esta invisibilidade se apresenta desde o século XIX, 

sob diferentes maneiras. Para além da invisibilidade contemporânea, os indígenas de Goiás 

também permaneceram invisíveis na memória coletiva desde o século XIX: não estão nos 

poemas, nas músicas, nas histórias populares. Também não são visíveis na literatura, nem 

na do século XIX, e tampouco na do século XXI. Além disso, foram por diversas vezes 

“ignorados” nas produções acadêmicas sobre Goiás, que consideraram terem eles 

“sucumbido” ainda no século XIX (ver, por exemplo, BERTRAN, 1978: p. 22). É evidente, 

como ficou demonstrado na introdução deste texto que esta invisibilização não é fato 

exclusivo da história goiana. Acerca deste “apagamento” dos indígenas na história, Moreira 

(2001) ressalva: 
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Os povos indígenas estão, de fato, sub-representados ou até mesmo não representados 
na historiografia, tanto naquela dirigida à formação básica dos cidadãos brasileiros, 
ensinada nas redes de ensino médio e fundamental, quanto na mais acadêmica, 
ministrada pelas universidades nacionais (MOREIRA, 2001: p. 87) 

 

Desta maneira, é importante compreender como se deu para os Karajá de Aruanã, 

essa passagem de uma situação de invisibilização desde o século XIX, para a conquista de 

uma visibilização que conseguiu redimensionar um processo de integração subordinada que 

teve início naquele momento. Segundo Lima (1995), o modelo predominante na sociedade 

brasileira contemporânea é uma imagem simplificadora e estereotipada do indígena, mesmo 

quando se busca um olhar benevolente. Em relação a essa visão, ele explica que: 

 
Há estruturas cognitivas profunda e longamente inculcadas na maneira de pensar a 
história brasileira que orientam a percepção, e permitem a reprodução, de um certo 
universo imaginário em que os indígenas permanecem como povos ausentes, 
imutáveis, dotados de essências a-históricas e objeto de preconceito: nunca saem dos 
primeiros capítulos dos livros didáticos; são, vaga e genericamente, referidos como um 
dos componentes do povo e da nacionalidade brasileiros, algumas vezes tidos como 
vítimas de uma terrível “injustiça histórica”, os verdadeiros senhores da terra. 
(LIMA, 1995: p. 408) [grifos meus] 

 

 Somente nas últimas décadas do século XX, o pressuposto de extinção das 

sociedades indígenas deixa de ser a tônica central da história indígena produzida no Brasil, 

sendo apresentada uma nova perspectiva através dos movimentos sociais organizados pelos 

próprios indígenas (Assembléias Indígenas, a partir de 1973). Em apoio às reivindicações 

indígenas, os antropólogos buscam aliar em suas pesquisas, a perspectiva acadêmica e as 

necessidades reais dos índios. Em um contexto de ditadura militar, os movimentos 

indígenas ganham como aliados, jovens indigenistas da FUNAI e membros da Igreja 

Católica (Conselho Indigenista Missionário- CIMI),  insatisfeitos com a situação histórica 

do país. 

 

 Devemos lembrar que o contexto histórico em que os indígenas se encontram, se 

altera consideravelmente a partir de alguns novos elementos apresentados (MONTEIRO, 

1995). A partir do movimento iniciado na década de 1970, diversas organizações de defesa 

dos povos indígenas surgem em todo o país, através de cooperações nacionais e 
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internacionais, sendo obtidos avanços jurídicos a partir da década de 1980, em especial 

através da Constituição de 1988 e da atuação do Ministério Público Federal em defesa dos 

direitos assegurados constitucionalmente.  

 

 Um outro elemento fundamental para a mudança de perspectiva acerca do futuro das 

sociedades indígenas, foi uma gradativa estabilização populacional nas décadas de 1970 e 

1980, após um decréscimo populacional decorrente da violência nas fronteiras de expansão 

do país. Dados do IBGE informaram em 2005, que a população indígena brasileira 

duplicou na década de 1990, eliminando enfaticamente qualquer expectativa de fim das 

sociedades indígenas, e impondo uma outra maneira de enxergá-las. 

 

Monteiro (1995) observou com estranhamento a pequena atenção dedicada pelos 

historiadores aos povos indígenas. Transcorridos mais de dez anos desta observação, 

identificamos um gradativo aumento de pesquisas históricas sobre a temática indígena, o 

que pode ser verificado pelos trabalhos apresentados nos encontros nacionais de História. 

Hoje, com a reversão do pressuposto de depopulação indígena, há o surgimento de uma 

bibliografia de visibilização, considerando o papel histórico dos indígenas como agentes 

desse processo, e buscando ultrapassar a omissão ou mesmo uma “visão simpática” a estes, 

tomados como vítimas passivas de um processo avassalador.  

 

 Como resultado das mudanças processadas, o ambiente acadêmico também se 

alterou, incorporando novos recortes temáticos a partir da aproximação entre áreas de 

conhecimento, sendo significativo o crescimento de “um renovado diálogo entre a 

antropologia e a história” (MONTEIRO, 1995: p. 226), que inseriu os indígenas como 

agentes ativos da história, o que por muito tempo não havia sido reconhecido. 

 

 Buscando perceber como, historicamente, se constituíram as estruturas de um 

imaginário acerca dos indígenas na sociedade goiana, e como esse imaginário incluiu os 

Karajá de Aruanã. Para tanto, proponho uma incursão historiográfica, através da qual seja 

possível estabelecer algumas representações feitas sobre o indígena em Goiás desde o 
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século XVI até os dias de hoje, a fim de compreender o predomínio de determinadas idéias 

na contemporaneidade.  

 

 

2.1 Índios semi-humanizados: quando o fantástico se sobrepõe 

 

 Por meio das expedições dos séculos XVI e XVII, podemos identificar uma 

primeira imagem construída sobre os indígenas em Goiás, a partir da oposição entre dois 

grandes grupos, definidos de maneira simplificadora como os “tupi” e os “tapuia”, 

designando, respectivamente, os “índios da costa” e os “índios do interior” (segundo 

pesquisadores diversos, “tapuia” foi definição atribuída pelos primeiros grupos de língua 

tupi contactados no litoral). Os grupos do interior são apontados como ferozes e 

possuidores de uma cultura material simples e pobre, quando comparada aos grupos do 

litoral. Conforme relata um padre espanhol em 1555: 

 
[. . .] passamos por entre uns índios que chamam tapuias, que é um gênero de índios 
bestial e feroz, porque andam pelos bosques como manadas de veados, nus, com 
cabelos muito longos como de mulheres. Sua fala é muito bárbara, e eles muito 
carniceiros e trazem flechas ervadas e despedaçam um homem em nada [. . .]. estes 
tapuias vivem no sertão, e não têm aldeias nem casas ordenadas para viverem nelas 
nem ao menos plantam mantimentos para a sua sustentação. (NAVARRO, 1555 apud 
PALACIN; GARCIA; AMADO, 1995: p. 12) 

 

 Esta é uma imagem recorrente durante os séculos XVI e XVII, ressaltando a 

inferioridade dos indígenas que habitavam o sertão, em meio ao desconhecimento que 

alimentava visões lendárias acerca do centro do país. Ribeiro (1995), referindo-se às 

dificuldades enfrentadas pelos “mamelucos paulistas” ou “brasilíndios” (assim 

denominados por Darcy Ribeiro), descreve os “’índios arredios” como o grande empecilho 

à atuação destes sertanistas. Sua descrição elucida bem o simbolismo acerca dos índios 

“selvagens”: 

 

Esses Tapuia eram, principalmente, povos de sistema adaptativo ajustado às condições 
do cerrado, muito contrastante com o modo de vida dos agricultores da floresta tropical 
[os Tupi]. Sua própria forma de fazer a guerra era outra, preferindo desfechar golpes 
de tacape ou varar o inimigo com lanças. Como cativos, eram quase inúteis por não 
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terem familiaridade nenhuma com os hábitos agrícolas dos Tupi-Guarani adotados 
pelos mamelucos, mas, sobretudo, por exigirem vigilância permanente para não 
fugirem, matando, se possível, seu captor. 

 Habituados a percorrer imensas distâncias em seus deslocamentos, os Tapuia, 
principalmente os Kayapó, atacavam sempre inesperadamente nos lugares mais 
distantes, fazendo prisioneiros sempre que podiam, sobretudo meninas e mulheres que 
incorporavam à tribo. Essa característica os converteu no pavor dos bandeirantes e, 
depois, através de séculos, das populações  sertanejas que estavam a seu alcance. 

 Frente a esses índios, escolados no enfrentamento com agentes da civilização, mesmo 
as vantagens inicialmente indiscutíveis das armas de fogo se anularam. Sagacíssimos e 
manhosos, eles percorriam longas distâncias a partir de suas aldeias para atacar gente 
desprevenida com chuvas de suas flechas silenciosas, por vezes ervadas. Enquanto um 
bandeirante levantava o clavinote, sustentado numa forquilha, e armava o complicado 
disparador, o índio mandava de três a cinco flechadas. (RIBEIRO, 1995: p. 111) 
[grifos meus] 

 
 
 Monteiro (1994) explica que, ao ser percebida uma aparente homogeneidade entre 

grupos denominados “tupi-guarani”, dois problemas se apresentam: a segmentação e  

belicismo interno entre os tupi, e a existência de diversas sociedades não-tupi falantes de 

outras línguas. Como forma de solucionar estes problemas, busca-se reduzir o panorama 

etnográfico a estas duas categorias genéricas18. O autor analisa que, apesar do 

esquematismo desta dicotomia, ela está bem fundamentada, por identificar trajetórias 

históricas e formas de organização social diferenciadas, fato que, segundo Monteiro (1994), 

é bastante destacado nas fontes quinhentistas. 

 

 É interessante ressaltar esta oposição, já que, a atribuição de Tapuia aos indígenas 

que habitavam o que se constituiria como território goiano, fixa um estereótipo que 

hierarquiza a relação entre as sociedades indígenas, subordinando em escala evolutiva, os 

grupos do centro do Brasil aos do litoral. Além disso, esta característica de selvageria 

constrói uma “marca” que se transplanta para o imaginário das populações regionais, 

                                                 
18 Segundo Monteiro, “a parte Tupi desta dicotomia englobava basicamente as sociedades litorâneas em 
contato direto com os portugueses, franceses e castelhanos, desde o Maranhão a Santa Catarina, incluindo os 
Guarani. Se é verdade que estes grupos exibiam semelhanças nas suas tradições e padrões culturais, o mesmo 
não se pode afirmar dos chamados Tapuia. De fato, a denominação “Tapuia” aplicava-se freqüentemente a 
grupos que- além de diferenciados socialmente do padrão tupi- eram pouco conhecidos dos europeus [. . .] Ao 
que parece, a denominação representava mais que a antítese da sociedade tupi, sendo, portanto, projetada em 
termos negativos”.  (MONTEIRO, 1994: p. 19-20) 
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naturalizando o extermínio e consolidando uma imagem que se mantém até hoje em muitos 

centros urbanos próximos às aldeias. 

 

 Registros oficiais da história de contato e conflitos com os indígenas em Goiás, 

datam do início do século XVIII, com a exploração aurífera iniciada pela bandeira 

comandada por Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Dois relatos de participantes descrevem 

a ação destes bandeirantes em 1722: o de Urbano do Couto e a carta de Peixoto da Silva 

Braga enviada ao Padre Diogo Soares. Silva Braga narra a saída da tropa de São Paulo, sob 

comando do “Anhanguera” e com a companhia de religiosos e militares, além de vinte 

índios e alguns negros. Considero interessante retomar a descrição desta expedição, por ser 

esta, um marco para a historiografia goiana, e especialmente, por representar as imagens 

que alimentavam as primeiras incursões ao “sertão” de Goiás. 

 

 Segundo o relato, mal se inicia a viagem, a falta de mantimentos já gera os 

problemas iniciais, situação que se agrava com a desorientação do comandante e 

conseqüente descrédito ao mesmo. Tendo a fome e a fadiga, matado mais de quarenta 

companheiros, é feita a primeira referência ao possível encontro com os indígenas: 

 

Vendo-se o Cabo [referindo-se ao “Anhanguera”] nesta miséria, e temendo a falta e 
mortandade de gente, e muito mais considerando o erro que tinha dado no rumo que 
então seguia, se valeu do céu, e foi a primeira vez que o vi lembrar-se de Deus, 
prometendo e fazendo várias novenas a Santo Antônio para que nos deparasse algum 
gentio que conquistado nos valêssemos dos mantimentos que lhe achássemos, para 
remédio da fome que padecíamos. (SILVA BRAGA apud SILVA, 1982: p. 15) 

 
 
 Ocorrido o encontro após três dias, este, entretanto, não seria tão fortuito quanto o 

comandante previu, sendo a comitiva recebida por arcos e flechas, e segundo Silva Braga, 

não tendo estes, por ordem do comandante, reagido diante da afronta dos indígenas. 

Encerrado o primeiro enfrentamento, o relato enfatiza um acontecimento contraditório às 

características dos grupos que habitavam esta região, e que é bastante presente no 

imaginário acerca do “índio hostil”: o antropofagismo. 
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Retiraram-se para as matas os Tapuia, mas sem nunca nos perderem de vista, e tanto 
que querendo darmos sepultura ao Carvalho [companheiro ferido por flecha], 
persuadidos a que estaria morto, procuraram em duas avançadas que nos deram a tirá-
lo e comê-lo, e vendo-se rebatidos,  nos pediram por acenos que lhes déssemos ao 
menos a metade para o comerem . . . (SILVA BRAGA apud SILVA, 1982: p. 16) 

 

 
 Por meio deste relato, é possível identificarmos alguns elementos do imaginário, 

alimentado pelas primeiras incursões ao sertão brasileiro, que privilegiam, bem aos moldes 

do imaginário europeu, o exotismo e a selvageria, bem ilustrados pela referência à 

“intenção de comer carne humana”, que é exemplar dos atributos semi-humanos. 

Extrapolando a realidade (já que os estudos antropológicos, demonstram a inexistência da 

prática antropofágica entre os grupos que habitavam o centro do país), ao teatralizar o 

encontro em busca da concretização do imaginário satisfaz-se ao menos parcialmente, os 

anseios da imaginação. É recorrente, além disso, a maneira cotidiana com que o 

antropofagismo é apresentado, sendo descrito como uma prática como qualquer outra, 

destituída de qualquer conteúdo simbólico. 

 

 Mesmo relatos do fim do século XIX demonstram uma permanência dessas 

descrições. Data de 1882, o relato do viajante Oscar Leal, possivelmente o último grande 

viajante do século XIX na região, que estando próximo à cidade de Goiás, é “alertado” 

pelos regionais quanto aos riscos dos ataques de “selvagens”, contando-lhes a cena de um 

velho lavrador que habitava uma cabana nas proximidades, e que numa tarde encontrou 

seus netos mortos a flechadas por “cobardes habitantes das selvas”, que teriam levado o 

corpo de uma das crianças para o mato, “assando-o e comendo-o” (LEAL, 1882 in Coleção 

Documentos Goianos, 1980).  

 

 A passagem acima citada é elucidativa. Uma imagem comum acerca do índio parece 

perpassar a maior parte das representações que encontramos desde o século XVIII até os 

dias de hoje: a do índio selvagem. Essa designação do índio como selvagem, está presente 

tanto nos relatos dos representantes do governo, quanto nos dos missionários e moradores 

das vilas. Palacin (1992: p. 66) observa que “num século que tanto especulou sobre o bom 

selvagem, esta denominação conserva em Goiás toda a sua aspereza: sinônimo de 
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‘bárbaro’, ‘brutal’, “cruel’, ‘feroz’ ”. Quanto a esta questão, o próprio Conde dos Arcos, 

primeiro governador de Goiás, evidencia que os moradores “se persuadem que matar índios 

está tão longe de ser homicídio, que o julgam por ato de virtude, não bastando tantas ordens 

de Sua Majestade em contrário” (apud PALACIN, 1992: p. 67). 

 

 Dentro do contexto de exploração colonial na América, o sertão é o local em que 

são mantidas as esperanças de se encontrar aquilo que o imaginário “fantástico” europeu 

anunciava, e que não se cumprira até então. Tendo sido a América, vista pela Europa como 

o passado, internamente, o sertão recebe os mesmos atributos da “distância no espaço que 

toma o lugar da distância no tempo” (conforme a percepção de Sérgio Buarque de Holanda 

em “Visão do Paraíso”), sendo também, reduto de desumanização e degradação do “outro”- 

aquele que é desconhecido. 

 

 Em entrevistas coletadas na cidade de Aruanã, Senhor Melquides, ex-funcionário do 

Serviço de Proteção ao Índio, se refere aos Karajá sempre em comparação aos Xavante, 

considerando serem os últimos, “índios de verdade”. Em suas falas, fica perceptível que sua 

imagem sobre o índio, é aquela do selvagem, arquétipo exemplificado pelos Xavante: 

 

os Karajá tem casa, os Karajá tem roça, tem panela pra comer, os Xavante não tem, 
não tinha nada, o Xavante é um homem livre, era um animal, ele matava os bichos, 
comia o porco, sapecava aquela carne, comia, não tinha coberta, não tinha roupa, num 
tinha nem pau-a-pique, pegava uns paus amarrava e dormia ali dentro e no outro dia ia 
embora, a mulher tem filho, põe dentro de um saco assim de uma esteira, pendura no 
pescoço e continua andando, vai-se embora . . . é  brabo, muito valente o homem, é 
“índio de verdade”. (entrevista concedida por Sr. Melquides, em julho de 2005, na 
cidade de Aruanã) 

 

 Nos demais relatos coletados em Aruanã, mesmo quando enfatiza-se uma melhor 

condição de vida dos Karajá, por terem se tornado mais civilizados, ao considerarem que 

saíram da selvageria e ignorância em que viviam, os entrevistados destacam que este 

afastamento fez com que os Karajá perdessem muito dos atributos do “índio de verdade”: 

aquele que é selvagem. Nos relatos dos turistas e moradores mais jovens são feitas diversas 

alusões a “índios de verdade” para descaracterizar a etnicidade Karajá em Aruanã. 
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2.2 Índios como “signo vazio”: o sertão despovoado e a ausência na literatura goiana 

 

O historiador Palacin (1992), em artigo intitulado “A ausência do índio na memória 

goiana” se refere à invisibilidade atribuída ao indígena em Goiás, lembrando que no século 

XIX “o índio desapareceu totalmente da memória goiana. Nem ódio, nem amor, total 

ausência [. . .] nem na poesia épica ou lírica, nem no folclore ou nas histórias populares se 

encontra a mais leve referência ao passado indígena do território goiano” (PALACIN, 

1992: p. 59).  

 

Na tentativa de explicar este processo, é tomada como hipótese pelo autor, a 

ocorrência de um duplo bloqueio na memória coletiva: culturalmente, um desprezo que 

impediria que o índio fosse visto de maneira diferente do selvagem e, moralmente, a 

política de extermínio empreendida pelos colonos, que foi interiorizada como crime a ser 

esquecido.  

 

Fonte fundamental para os pesquisadores da colonização de Goiás no século XIX, 

os relatos dos viajantes europeus apontam o teor do “apagamento” iniciado naquele século, 

através das numerosas vezes em que há a referência ao “vazio demográfico” que era a 

região até a chegada dos colonizadores. Estas referências podem ser encontradas nas obras 

de August de Saint-Hilaire, Johann Pohl, George Gardner, Oscar Leal e Couto de 

Magalhães. 

 

Silva (2000) lembra que as imagens apresentadas pelos viajantes do século XIX, 

buscam não somente apresentar este local desconhecido aos europeus, mas, sobretudo, 

conduzir um olhar sobre o sertão desconhecido para o próprio brasileiro. Assim, é 

interessante observar que encontramos nos relatos analisados, a tendência a priorizar as 

características naturais em detrimento da cultura e da história, e neste sentido, a 

humanidade dos indígenas é por diversas vezes desconsiderada, descrevendo-os como parte 

da natureza. 
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Com este olhar, o naturalista austríaco Johnann Pohl, considera que Goiás encontra-

se despovoado e isolado neste momento, já que “a maior parte da Capitania de Goiás 

encontra-se inculta e, por isso, é improdutiva, achando-se entregue às tribos de índios e 

animais bravios” (POHL, 1975: p.123). Entre os “espaços vazios” identificados por 

Gardner (1975), ele faz referência às Gerais (nordeste goiano), apesar de evidenciar 

ambiguamente que esta região era percorrida por Xerentes. Em diversos relatos de viagem, 

o norte de Goiás é apresentado como uma região “isolada e desconhecida”. É representativo 

que a região em que verificam estes “vazios demográficos” seja justamente, as redondezas 

dos Rios Araguaia e Tocantins, local que comporta registros de uma presença indígena 

intensa neste período.  

 

De acordo com Palacin (1992), este processo de invisibilização iniciado no século 

XIX, só começa a ser alterado nas últimas décadas do século XX. No capítulo anterior, já 

foi destacado o quanto a presença indígena foi constante em toda a história de Goiás: desde 

as primeiras bandeiras paulistas no século XVI e expedições jesuíticas do século XVII, 

passando pelos intensos conflitos com mineiros em todo o século XVIII e as diversas 

investidas na criação de aldeamentos indígenas desde este período, sendo o “problema 

índio”, temática determinante para a manutenção da Província até a década de 1840.  

 

A partir deste momento, a resistência indígena passou a ser questão secundarizada 

nos relatórios dos governadores, tornando-se questão extra-oficial, a ser “solucionada” 

pelos novos proprietários dos territórios indígenas, beneficiados pela Lei de Terras de 1850. 

Deslocamento este, que tem como decorrência, o acirramento dos enormes conflitos de 

terras que presenciamos cotidianamente no Brasil, nas áreas de expansão de fronteiras e em 

locais propícios à exploração de recursos naturais, até os dias de hoje. (PALACIN, 1992) 

 

Evidenciada a presença intensa dos indígenas na história goiana, o autor lembra que 

se faz necessário notar que estes, quando representados, sempre estiveram presentes como 

antagonistas: “em Goiás não houve nem a aculturação, nem assimilação do índio em níveis 

significativos, passou-se simplesmente da oposição, ou justaposição, à extinção” 



 
 

112

(PALACIN, 1992: p. 66). Mais do que isto, estes conflitos não poderiam nem se quer ser 

qualificados como “guerra” já que esta está relacionada com certa nobreza e igualdade de 

condições diante do opositor: “com o índio se encontrava radicalmente em falta estas 

condições, o índio sempre foi considerado simplesmente um selvagem” (PALACIN, 1992, 

p.66).  

 

Esta questão sinaliza a necessidade de rever a própria utilização do termo “índio”, já 

que a historiografia tendeu a reduzir a questão indígena ao combate às “hordas selvagens 

que infestavam o sertão do país”, não havendo preocupação em relação à integração do 

índio “manso” ou “civilizado” durante todo o período imperial. Sendo este, o momento em 

que se intensifica o processo de integração subordinada e marginalização social, tem-se 

como decorrência uma invisibilização social cada vez mais intensa. Essa invisibilidade se 

reflete em um reducionismo do papel do indígena na historiografia goiana e no apagamento 

deste na memória da sociedade goiana. 

 

A despeito de uma imagem predominante do “índio selvagem”, estruturalmente 

construída na sociedade goiana, o Karajá geralmente é representado por uma imagem 

diversa desta, sendo constante, aparecerem designados como “índios mansos” e de “índole 

pacífica”. Bertran confirma esta representação acerca dos Karajá, ao explicar que “eram os 

Carajaúna e Carapitanguá das bandeiras seiscentistas, aos quais, em 1789, o capitão-mor 

Antônio Telles referia-se desprezivamente como moles e patifes” (1994: p. 32). Esta 

imagem parece se generalizar especialmente a partir de meados do século XIX, tendo como 

representação oposta, os temidos Xavante e Canoeiros, constantemente referenciados como 

“nações selvagens” nos relatórios dos governadores.   

 

No início do século XX, se referindo aos índios de Goiás, o sertanista Zoroastro 

Artiaga, escreve que: “Para começar vos digo que em Goiaz não há mais índios bravios. 

São todos civilisados. Os Xavantes não são daqui. Os Xavantes vivem no Pará e em Mato 

Grosso e os Canoeiros se embrenharam rumo do Pará. Nossos índios fazem roças, 
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produzem, fazem o comércio, praticam atos políticos” (1948: p. 17-18). Quanto aos Karajá, 

assim os descreve: 

 

Índios que vivem inconscientes e felizes, embora em eterna pobreza, resistindo às 
intempéries de uma natureza bruta, entre o Araguaia, o Tapirapés e o Rio das Mortes, 
nas aldeias sem conforto [. . .] Podemos dizer que os Carajá estão em extinção [. . .] 
São índios hoje indefesos. Não gostam de asseio e vivem como animais. (ARTIAGA, 
1948: p. 57 e 64) 

 
 Com exceção de violentos embates documentados no início do século, os contatos 

pacíficos parecem ter sido bem recebidos pelos Karajá nos anos seguintes. A partir do 

século XX, os registros enfatizam um estado degradante de perda de referenciais étnicos, 

tomando-os como índios civilizados que adotam os “vícios” da população regional.  

 

 

2.3 Os Jornais e as imagens do século XX: a “aculturação” como regra? 

 

 Ao pesquisar nos arquivos de dois jornais de grande circulação em Goiânia-GO (O 

Popular e Diário da Manhã), a primeira constatação foi a de que os índios apareciam na 

maior parte das vezes, somente na data comemorativa denominada “Dia do Índio”. Na 

década de 1970, as reportagens se referiam principalmente à divulgação de mostras 

comemorativas feitas pelas escolas de Goiânia, apresentando aspectos das culturas 

indígenas de maneira bastante tradicional (localização geográfica, língua, costumes etc.). 

 

 Na década de 1980, as reportagens têm um caráter de denúncia quanto à situação de 

abandono dos indígenas no Brasil, em especial, com críticas à FUNAI feitas pelo Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI). Em reportagem de 19/04/1980, a capa do Jornal “Diário da 

Manhã” traz sob o título “O irreal Dia do Índio”, a foto de crianças indígenas vivendo em 

precárias condições. Na reportagem intitulada “Dia do Índio: um carnaval alienante” 

confronta-se a foto de uma criança indígena com a comemoração feita por uma escola 

particular de Goiânia. Questionadas pelo repórter sobre a comemoração, as professoras da 
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escola revelam grande desconhecimento e discriminação aos índios19, demonstrando que a 

comemoração por elas organizada padece de sentido. Idéia esta, que se confirma para o 

jornalista, ao indagar as crianças sobre o conhecimento ensinado sobre o tema: “− Ela não 

falou nada ainda. Mas eu sei que ele come gente morta” ou, “− Lá na selva onde eles 

moram, eles gostam de matar onça, bicho, gente e cobra para comer” (Jornal Diário da 

Manhã, 19/04/1980). 

 

 A crítica feita pelo jornal é interessante por apontar um desconhecimento que 

persiste até hoje no imaginário sobre os índios: visões preconceituosas por parte dos adultos 

que são repassadas de maneira tão equivocada às crianças. Andando pelas ruas de Goiânia 

(e de diversas cidades do Brasil) no dia 19 de abril, não teremos dificuldades em encontrar 

a cena descrita em 1980, onde crianças encenam a vida dos índios à maneira do que viam 

nos filmes de cowboys norte-americanos, com gritos e gestos que destoam completamente 

da realidade indígena brasileira (e não só desta. . .). Em tom de denúncia são apresentadas 

em seguida, as críticas de Dom Tomás e Pedro Tierra, ambos do CIMI, ao projeto de 

descentralização da FUNAI, que prevê a transferência da responsabilidade das ações desta 

instituição aos estados. Na mesma edição, um indigenista da FUNAI fala das 

arbitrariedades da política indigenista deste período e exemplifica a drástica situação 

territorial através da tomada de terras indígenas na Ilha do Bananal. 

 

 Nesta mesma data, o Jornal “O Popular” publica reportagem intitulada “O índio em 

processo de aculturação”. Fazendo referência à Aldeia Buridina, apresenta uma foto do 

então cacique Jacinto Maurehi, e destaca a grave situação de alcoolismo e de perda dos 

referenciais tradicionais da cultura Karajá. Neste mesmo período, diversos jornais divulgam 

nacionalmente a “ameaça de extinção” pela qual os Karajá estariam passando, devido ao 

alcoolismo e a prostituição que dominavam suas aldeias. Condição esta, exemplificada, 

especialmente, através da situação da Aldeia de Santa Isabel do Morro, que a cada ano, 

tinha suas terras mais ocupadas por posseiros e grandes fazendeiros, sob autorização da 

                                                 
19 Questionada sobre o sentido da encenação feita pelas crianças, a diretora da escola e as professoras se 
embaraçam na resposta, e por fim uma das professoras diz: “− Não sou a pessoa mais indicada para falar 
sobre o índio. Particularmente não gosto dele: acho-o chato e preguiçoso. E o governo está contribuindo para 
que ele fique mais preguiçoso ainda quando o apóia em muitas coisas. . .” (DM, 19/04/1980) 
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direção do Parque Indígena do Araguaia (ver, por exemplo, Jornal de Brasília, 

31/08/1980). 

 

 No ano de 1981, também no mês de abril, uma reportagem denominada “As 18 

tribos que a política indigenista está destruindo em Goiás” divulga o trabalho de jovens que 

atuam no “Projeto Rondon”20, e a partir do qual, estudantes identificam a situação em que 

vivem os índios em Goiás.  São denunciadas as falhas da política indigenista no estado que, 

segundo eles, têm como reflexo a aculturação, o alcoolismo, a prostituição e invasão de 

posseiros. Apesar do trabalho ser considerando como um “diagnóstico” da população 

indígena no estado, os Karajá de Aruanã não são incluídos, sendo alegado na reportagem, a 

falta de condições de acesso à aldeia, apesar de, ironicamente, a Aldeia Buridina estar bem 

mais próxima da capital e possuir um acesso mais fácil do que o território Krahô (próximo 

à Itacajá, hoje Tocantins) ou dos Karajá Xambioá (Santana do Araguaia, no Pará), visitados 

pelos membros do projeto. 

 

 “Jacinto Mauri: o Karajá que não quer ser cacique e luta contra o extermínio”. Este 

foi o título que apresentou a Semana do Índio no mês de abril de 1982, em reportagem do 

Jornal “O Popular”. A frase sugere um embate quanto a liderança do então cacique Jacinto 

Maurehi, já que ele evidencia não se considerar chefe de ninguém, e explica que após a 

morte do antigo cacique Kapitxana e de seu tio Domingos, foram os Karajá que passaram a 

assim considerá-lo. O jornalista entende que esta argumentação é uma defesa à acusação 

feita pelos moradores da cidade de que Maurehi teria perdido a liderança na aldeia por 

causa da bebida alcoólica.  

 

 Este embate indica que as relações apontadas como sempre pacíficas entre índios e 

não-índios em Aruanã não foram sempre assim. Mais uma vez, a reportagem destaca entre 

as causas de degradação da Aldeia Buridina, o alcoolismo, e conclui apontando as 

características de aculturação que acredita que levarão ao fim da aldeia: 

                                                 
20  O Projeto Rondon existiu durante décadas no Brasil, sendo coordenado pelo governo e consistindo no 
envio de estudantes para contribuírem com a análise de diversas situações no país, diagnosticando as 
condições de vida da população em diferentes lugares. 
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Hoje, vestidos como brancos, comendo como brancos e agindo como brancos, os 
últimos índios da extinta aldeia Karajá de Aruanã não passam de atrações turísticas. As 
pessoas os procuram, em épocas de temporada, para servirem de guias nas caçadas, 
pescarias e passeios nas praias mais distantes [. . .] Resistirão, embora por pouco 
tempo, à cobiça de pessoas que querem a todo custo comprar o pouco de terra que lhes 
resta. Resistirão ao extermínio enquanto estiverem conseguindo o cigarro Continental, 
a cachaça, o macarrão Madremassas e os ensinamentos nem sempre corretos que a 
civilização branca lhes transmite [. . .] Hoje não é mais Dia de Índio. (Jornal O 
Popular, 08/04/1982). 

 

 Os mesmos temas perpassam a reportagem de 20 de abril deste mesmo ano, desta 

vez, relatando a morte de um jovem Karajá da Aldeia de Santa Isabel do Morro que teria se 

afogado após consumir bebida alcoólica. Imagens da aldeia representam uma situação bem 

próxima daquela que é divulgada acerca de Buridina, com subtítulos como “Decadentes, 

mas alegres”, “Arco e flecha esquecidos” e “A aldeia Karajá parece mais uma favela ou 

invasão” (Jornal O Popular, 20/04/1982). Nos meses de julho e agosto deste mesmo ano, 

os Karajá retomam as páginas do jornal devido a um processo judicial movido por índios 

desta etnia, insatisfeitos com a apreensão de peixes pelos órgãos de fiscalização. Uma 

polêmica se instaura em torno dos privilégios concedidos aos indígenas na pesca, situação 

esta, que causa grande incômodo aos demais pescadores, que se sentem prejudicados. Esta 

crítica a privilégios é constante nos dias atuais, aparecendo nas falas das populações 

ribeirinhas, como por exemplo, entre aqueles que moram no curso do Rio Araguaia também 

habitado pelos Karajá. 

 

 Contrastando imagens dos turistas na praia e dos Karajá na Aldeia Buridina, em 

julho de 1983, os jornais buscam mais uma vez demonstrar a situação de miséria em que 

vivem os índios em Goiás. Sob o título “Carajá: degeneração e extinção de uma cultura” se 

estampam fotos do que se entende como o cotidiano Karajá neste momento: os homens 

tomando cachaça enquanto as mulheres mais velhas confeccionam peças de artesanato e as 

crianças brincam em volta dos turistas que adentram a aldeia. Além de todas as 

características já apresentadas nas outras reportagens, a jornalista destaca a possibilidade de 

transferência da comunidade para a Ilha do Bananal que estaria sendo proposta pela 

FUNAI, ao que Dona Lídia Dicuria, esposa do Cacique Maurehi, responde enfaticamente: 
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“− Se soldado for me matar, eu saio: vou para o cemitério!” (Jornal O Popular, 

27/07/1983). 

 

 A partir deste ano, a tônica central das reportagens passa a ser o assistencialismo aos 

Karajá de Aruanã. Até este momento, as representações acerca dos Karajá de Aruanã não se 

diferenciavam muito daquelas feitas sobre os Karajá de outras aldeias, ou seja, enfatizava-

se meramente, o alcoolismo, a invasão das terras, a prostituição e a perda dos referenciais 

tradicionais. A partir de então, alicerça-se a idéia dos moradores de Buridina como 

miseráveis e dignos de pena, em detrimento de uma caracterização étnica. Se antes, 

buscava-se algum resquício da cultura tradicional, a partir de 1984, as reportagens 

divulgam a doação de donativos arrecadados em campanhas feitas por empresas do turismo 

e universidades “em prol dos Karajá de Aruanã”, onde são distribuídas roupas, alimentos e 

cestas básicas.  

 

 Enquanto os Karajá de Buridina são apresentados apenas através das “migalhas” 

que lhe são concedidas, os Karajá da Ilha do Bananal estampam os jornais através de 

reivindicações pela participação política na Constituinte, especialmente por meio da 

representação do líder indígena Idjarruri. Em consonância com o movimento indígena que 

ganha difusão em todo o país21, diversas reportagens divulgam conflitos em torno da 

demarcação de terras, manifestações indígenas e encontro de lideranças em busca de 

direitos, enquanto ocorre, gradativamente, um “isolamento” dos Karajá de Aruanã em 

relação às outras aldeias. 

 

 Nos últimos anos da década de 1980, são divulgadas algumas reportagens que 

buscam demonstrar uma reação por parte dos Karajá de Aruanã em relação ao 

fortalecimento de sua cultura tradicional: “Aruanã, O Renascer da Nação Karajá”- Jornal O 

Popular, 07/03/1987 e “Resgate Cultural do Carajá”- Jornal Diário da Manhã, 19/03/1987. 

                                                 
21 Sobre a participação política dos Karajá da Ilha do Bananal, ver por exemplo: “Índios goianos querem vez 
na Constituinte”- Correio Braziliense, 10/10/1985; “Índio vai à Justiça por verba”- Jornal O Popular, 
21/02/1986; “Campanha política chega também à tribo Karajá”- Jornal de Brasília, 15/08/1986. Acerca das 
campanhas assistencialistas em benefício dos Karajá de Aruanã, para citar só dois exemplos: “Carajás 
recebem donativo obtido pela Goiastur”- Jornal O Popular, 18/09/1983 e “Projeto beneficia índios de 
Aruanã”- Jornal Diário da Manhã, 13/02/1987 
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Estes artigos noticiam a reconstrução de casas da aldeia que estavam desmoronando, sendo 

este trabalho, coordenado pelo professor Mário Arruda do IGPA/UCG. A reprodução das 

falas dos índios Hawakati, Luís Karajá e Joãozinho Karajá, demonstram uma visão crítica 

quanto aos “benefícios concedidos” por algumas empresas e pela ação da FUNAI. Em 

entrevista concedida ao Jornal Diário da Manhã,  Hawakati diz: 

 

Há uns três, quatro anos atrás, nossas casas já não estavam boas para moradia. Como 
Aruanã é uma cidade de turismo para os brancos, a Goiastur também investiu nesse 
turismo. Então algumas pessoas desse órgão viram que nossas casas não estavam boas 
e como não ficaria bem essas casas em péssimo estado de conservação, pensaram em 
fazer alguma coisa. Não por amor ou por interesse nos índios e em seus problemas, 
mas por conveniência. Não me lembro mais com exatidão, mas vieram até aqui pessoal 
do Indur com objetivo de demarcar terreno dessa reserva indígena e até um jornalista 
que se dizia interessado na causa dos Carajás [. . .] Bem, o curioso é que esse jornalista 
quando viu gente do Indur mudou de posição. Nós já estamos acostumados. E a 
FUNAI, para variar, achou que o índio não precisava de casas novas, não. 
Precisavam era ir pra Ilha do Bananal. (Jornal Diário da Manhã, 19/03/1987) [grifos 
meus] 

 

 A partir desse momento podemos identificar uma maior atenção da FUNAI para 

com os índios de Goiás, sendo inclusive, enviados técnicos indigenistas do órgão para 

identificar a situação dos Karajá de Aruanã (relatórios destas visitas já foram comentados 

no primeiro capítulo). É significativo observar que neste momento, inicia-se nacionalmente, 

uma ampla divulgação da redução dos índios Avá-Canoeiro a apenas dez indivíduos, 

diminuição esta, que é fruto de diversos massacres sofridos historicamente e que estaria 

sendo agravada pelos abortos provocados pelas índias da etnia. A repercussão da denúncia 

de “extinção” dos Avá-Canoeiro e o temor de que as construções da Hidrelétrica de Serra 

da Mesa em Minaçu-GO agravassem a situação, geram comoção social e exigem um 

posicionamento da FUNAI, que parece passar a “enxergar” então, a existência desses índios 

em Goiás. 

 

 O ano de 1988, significativo pelos debates em torno da nova constituição, faz 

florescer as demonstrações de boas relações políticas entre os Karajá da Ilha do Bananal e 

os representantes do estado de Goiás, o que é demonstrado através da retomada de visitas 

de políticos à ilha, conforme acontecera nas décadas de 1940 e 1960, com as presenças de 
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Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. O governador Henrique Santillo é inclusive 

homenageado em uma Festa de Hetohokỹ, na Aldeia Santa Isabel do Morro (ver “Heto-

hokỹ, a magia invade os Karajá”- Jornal O Popular, 11/03/1988).  

 

 Com a divisão do território goiano e formação do estado do Tocantins, garantida 

pela Constituição de 1988 e concretizada a partir de 1989, divulga-se o apoio de diversas 

secretarias estaduais aos Karajá de Aruanã, já que “esta agora é a maior comunidade 

indígena de Goiás” (Jornal O Popular, 07/05/1989). Neste contexto, através das 

reportagens de 1989 e 1990, pode ser identificado um olhar diferenciado sobre os Karajá de 

Aruanã, em busca de uma valorização daquilo que “restou” de indígena em Goiás.  

 

 Representações que antes mostravam tão somente a “aculturação” e seus aspectos 

correlacionados mostraram nas reportagens destes anos, também a manutenção da língua 

Karajá e a produção do artesanato tradicional como símbolos da resistência desta 

comunidade. Assim, apesar do alcoolismo e da miséria, a imagem de “sobreviventes” passa 

a incluir os Karajá de Aruanã sob outra perspectiva, aquela que corresponde à necessidade 

de referenciais indígenas para um “novo Goiás”, constituído a partir de sua divisão. 

 

 A idéia de “resgate” da cultura indígena em Goiás é temática que recebe grande 

atenção no ano de 1991, divulgando-se parcerias entre organizações governamentais e não-

governamentais a fim de “dar vozes” aos índios que são apresentados como totalmente 

passivos diante do processo de desestruturação sócio-econômica em que vivem. Expressões 

como: “São pacíficos e não reagem à perda da identidade indígena, das terras, da língua, 

dos sonhos e das lendas que mantiveram sua cultura por séculos”, aparecem por diversas 

vezes nas reportagens. (Jornal O Popular, 27/09/1991).  

 

 Atingindo grande repercussão na imprensa, os projetos realizados na Aldeia 

Buridina (especialmente o Projeto Karajá de Aruanã, já comentado no primeiro capítulo) 

parecem atingir o objetivo de trazer ao conhecimento da população goiana, a situação em 

que vivem os membros desta comunidade. Apesar da “boa intenção” demonstrada pelos 
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colaboradores, a fala dos Karajá é totalmente inexistente nas reportagens de 1991 e 1992. 

Eles não falam por si mesmos. As fotos que ilustram as reportagens parecem transformá-los 

em marionetes, atribuindo-lhes vozes que acreditam que eles não possuem. 

Inadvertidamente, se constitui neste momento uma imagem que até hoje está arraigada na 

mentalidade da população não-índia acerca dos Karajá de Aruanã: a de índios manipulados. 

 

Neste momento, entende-se que os Karajá são manipulados pelas organizações que 

buscam “defendê-los”, e posteriormente, alegam serem eles, manipulados pelos 

funcionários da FUNAI, que incitariam o processo de retomada das terras, pelo qual, os 

índios mesmos nunca teriam se interessado. Parece aproximar-se destas, a imagem atual 

que a população regional têm dos Karajá, “índios aculturados”, por vezes “dignos de pena”, 

e outras vezes “privilegiados pela assistência da FUNAI”, mas sobretudo, sempre pacíficos, 

já que, mesmo nos momentos de enfrentamento por disputas territoriais, os moradores 

alegam estarem estes, sendo manipulados pelos interesses da FUNAI, e não agindo em 

razão própria.  

 

“Se o meio ambiente não está bem, o índio também não pode estar, pois eles vivem 

em perfeita e completa integração” (Jornal O Popular, 27/05/1992). Esta frase reflete uma 

maneira nova de enxergar o índio em Goiás: vê-lo como guardião da natureza. A despeito 

de um imaginário romântico que enfatiza a figura do “bom Peri”, presente em diversas 

circunstâncias históricas e em vários lugares do Brasil, esta parece nunca ter sido uma 

representação de grande repercussão no imaginário goiano. O ano de 1992 inicia-se sob a 

expectativa de realização da ECO/92, que ocorreu no Rio de Janeiro, recebendo 

representantes de diversos lugares do mundo envolvidos com a temática ambiental. 

 

Apesar das sociedades indígenas goianas não estarem representadas diretamente no 

encontro, identifica-se uma visibilidade bem maior aos três grupos neste momento: os 

Karajá de Aruanã, os Avá-Canoeiro e os Tapuio de Carretão. Em reportagem intitulada 

“Índios goianos vivem uma dramática situação”, a jornalista comenta: “Enquanto realiza-se 

o maior evento ecológico do Planeta- digno de investimentos milionários - os menos de 200 

índios que restaram em Goiás amargam uma situação de miséria absoluta, a mais dramática 
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que já experimentaram” (Jornal O Popular, 27/05/1992). É importante observar que até 

então, não havia sido incluída a presença dos Tapuio entre os indígenas de Goiás, ao menos 

no material a que tive acesso. 

 

Assim, o ano de 1992 é um momento de grande visibilidade para os índios em 

Goiás, especialmente para os Karajá de Aruanã. É nesse ano que os Karajá entram com a 

solicitação de demarcação das terras no Ministério Público recebendo a visita do 

procurador da República em Goiás, há o lançamento de cartões postais e exposição de fotos 

da aldeia em diversos locais, além disso, é lançado um documentário que busca mostrar o 

cotidiano Karajá; todas essas, ações que têm o apoio do “Projeto Karajá de Aruanã” 

desenvolvido por membros da Secretaria de Juventude do PT e pelo professor Mário 

Arruda (IGPA/UCG). Durante os primeiros meses e no período de realização da ECO/92, 

são quase diárias as reportagens que se referem a estas ações, “recheadas” de imagens dos 

Karajá de Aruanã na beira do Rio Araguaia, bem ao estilo de “guardiães da natureza”. Os 

títulos das reportagens são significativos: “Os Karajá com a roupagem da resistência”, “Os 

filhos do Araguaia” ou “Índios do Araguaia lutam para resgatar cultura”. 

 

 Em 1994 acontece a inauguração da Escola Indígena e do Centro Cultural Maurehi, 

homenageando o cacique que faleceu em 1992. Posteriormente, a inauguração das casas 

reconstruídas em 1997, têm a presença do então presidente da FUNAI, Sulivan Silvestre, e 

a peculiaridade das construções, inspiradas na habitação tradicional Karajá, são apontadas 

como referência para o turismo nesta cidade. A reconstrução das casas, o funcionamento da 

escola e do centro cultural, altera a relação de índios com não-índios em Aruanã. De modo 

geral, é evidenciado neste período, o receio dos moradores da cidade de que a demarcação 

das terras prejudique a “boa relação” com os índios da aldeia, atribuindo à FUNAI, o 

incentivo para a retomada das terras.  

 

 As reportagens dos jornais até o ano de 2000, destacam as atividades do Projeto 

Maurehi e a demarcação de terras, havendo apenas referências vagas acerca da 

comunidade. Em resposta a uma reportagem do Jornal O Popular de 13/08/2000 intitulada 

“Crianças índias vivem como brancas”, as mulheres da Aldeia Buridina reuniram-se e 



 
 

122

enviaram uma carta para o jornalista responsável pela reportagem. Reproduzo a carta da 

maneira como foi escrita pela comunidade: 

 

Senhor Jornalista, 

Nós, mulheres indígenas da Aldeia de Buridina, queremos que publiquem nosso 
desabafo com relação à reportagem “Vida na cidade encanta adolescentes das aldeias” 
[subtítulo da reportagem], do dia 13/08/00, sobre nossa aldeia. Ficamos indignadas. É 
importante para nós deixar isso claro.  

Durante muitos anos, vivemos no mais completo abandono, não tínhamos apoio de 
nada, nem de ninguém. Passamos dessa fase, que chamamos negra e conseguimos 
progredir. Hoje, temos boas casas, temos um museu, uma loja de artesanato, temos 
uma escola, temos apoio por parte dos órgãos governamentais. Temos nosso orgulho 
de volta. Estamos dia-a-dia construindo nossa dignidade como povo, como parte de 
uma nação que tem história. Com relação à nossa escola, os senhores repórteres 
deveriam ter o conhecimento de como ela funciona, para poder nos criticar. 

Temos encontros anuais de professores indígenas- Karajá e Javaé- em nossa 
comunidade, quando acontecem vários eventos culturais. Através desses encontros e do 
trabalho realizado na escola, estamos resgatando nossa cultura. 

Temos o projeto de Educação e Cultura Indígena Maurehi. As mais expressivas 
experiências têm sido realizadas em nossa aldeia por esse projeto. Temos aulas de 
alfabetização em língua portuguesa para adultos. 

Somos parte ativa do turismo da cidade de Aruanã. Temos muita coisa boa para ser 
divulgada, caso vocês queiram publicar a verdade sobre a nossa realidade. 

Não temos prostituição em nossa aldeia. Há apenas dois casos de alcoolismo. 
Certifiquem-se da verdade para depois publicar, evitem injustiças. Estamos 
procurando, com muita luta e com muita garra, dar um futuro para nossas crianças. 

Se quiserem publicar sobre nós, procurem mostrar o que realmente somos: uma 
comunidade que saiu das cinzas e está renascendo, procurando a cada dia resgatar 
nossa cultura e ao mesmo tempo viver em harmonia com o meio que nos cerca. 

Não deixamos de ser autênticos por irmos a uma festa nos finais de semana na cidade. 
Nós não somos do passado, somos do presente. Somos indígenas e muito de nosso 
povo não domina a cultura do não-indígena. Não ponham palavras na boca do meu 
povo, porque eles vão falar, mas não vão saber o que estão falando. 

Professora Karitxama 
 

 A reportagem traz críticas à escola da aldeia e à descaracterização indígena dos 

jovens da aldeia aos quais, o jornalista considera que foram “seduzidos” pela vida na 

cidade, apesar de evidenciar que os indígenas estão integrados de maneira subordinada 

através de subempregos na cidade. A carta escrita pelas mulheres da aldeia simbolizam de 

maneira espetacular o fortalecimento da identidade étnica: elas se recusam a aceitar os 



 
 

123

estereótipos que antes eram amplamente difundidos, negam o estigma de “índios 

aculturados” demonstrando que a cultura é dinâmica, questionam a banalização do discurso 

de marginalização social através da acusação de prostituição e alcoolismo generalizados na 

aldeia e, sobretudo, convidam os não-índios a conhecer a realidade atual da aldeia a fim de 

que abandonem as visões superficiais que buscam encontrar sempre um “índio digno de 

pena”. 

 

No mês de julho de 2001, uma imagem ainda “favorável” aos Karajá por parte da 

imprensa, começa a ser substituída por outra: a de índios privilegiados. A mudança de 

perspectiva vinha acontecendo desde que começaram a circular os primeiros boatos de 

demarcação das terras, tendo como estopim, um embate ocorrido no período de temporada 

quanto à utilização da praia localizada em frente à aldeia e que havia sido reconhecida 

como parte do território Karajá. Os Karajá exigiam dos comerciantes, o pagamento de um 

aluguel da área para construírem os ranchos de comercialização. Assim é noticiado: 

 

Os índios da aldeia Carajá de Aruanã decidiram ocupar o local, que fica em frente à 
cidade, do lado mato-grossense [. . .] Os ocupantes, que alegam ser os proprietários 
daquelas areias, exigem taxas dos comerciantes. Há cerca de um mês os Carajás 
começaram a impedir a instalação dos ranchos na praia [. . .] O cacique da Aldeia de 
Aruanã, Sariina Carajá, um jovem de 25 anos, não vê problemas no contato com os 
turistas. Ele próprio admite que mal sabe descrever como vão ser as danças típicas. . . 
(Jornal O Popular, 28/06/2001) [grifos meus] 

 

 Conforme está demonstrado no trecho acima, há um questionamento quanto ao 

pertencimento da área aos Karajá de Aruanã, apesar de neste momento, as terras já estarem 

demarcadas e homologadas. Uma característica se evidencia nos trechos grifados: aliado ao 

descrédito quanto à posse do território, a descaracterização étnica. A ausência de 

características indígenas como argumento contrário à posse das terras, será uma constante 

nas reportagens a partir deste momento. Apesar da negação de que o acontecimento tivesse 

gerado conflitos com os moradores, são apresentadas na reportagem, as seguintes opiniões: 

 

Manoel Carvalho, um dos comerciantes que já se rendeu e pagou os 50 reais à 
aldeia,conta que chegou a ser embargado pela FUNAI há alguns dias. “É o sexto ano 
que trabalho aqui e é a primeira vez que pago taxa”, reclamava. Ele considera a atitude 
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da aldeia “um absurdo”. “− Nunca ouvi dizer que índio tem praia. A praia não é da 
Marinha?”, perguntava [. . .] Regina de Matos, outra moradora de Aruanã que está 
acostumada a montar um rancho na Praia da Farofa todas as temporadas, também se 
queixou bastante. “− Acho isso errado. Se era deles, porque só estão cobrando este 
ano?”. Para ela, isso espanta os turistas. “− Pelo jeito, Aruanã um dia vai ser toda dos 
Carajás”, reclamou. (Jornal O Popular, 28/06/2001) [grifos meus] 

 

 Seguem-se a essas, diversas reportagens que buscam reafirmar a não-legitimidade 

das terras indígenas demarcadas em Aruanã. Em agosto deste mesmo ano noticia-se: 

“Prefeitura de Aruanã interdita construção de ocas Karajá. Prefeita embargou obras dos 

índios por entender que área da reserva ainda está em litígio” (Jornal O Popular, 

14/08/2001). Na realidade, o enunciado já é uma distorção, visto que anuncia a interdição 

da construção das casas, o que não ocorreu (mesmo por não existir legitimidade jurídica 

para tal). A área denominada Terra Indígena Karajá de Aruanã III estava em nome da 

prefeitura até o decreto presidencial que demarcou as terras, sendo que após a decisão 

judicial, a construção de uma estação de tratamento de esgoto neste local havia sido 

interditada. Conforme a reportagem: 

  

“− Por que eles podem construir e a gente não pode?”, questiona a prefeita Ana Paula. 
A prefeita diz que esse não é o primeiro ato da FUNAI que contraria os interesses da 
cidade: “− A FUNAI aqui pode tudo e quem sai perdendo é a população de Aruanã”, 
acusa. Segundo Ana Paula, durante a temporada, os índios fecharam uma praça em 
frente a um colégio estadual e a transformaram em estacionamento. Outro ato 
questionado pela prefeitura foi o fechamento do porto de Camaiurás, de onde partem 
os barcos com os turistas. “− O turismo ficou muito prejudicado com essa atitude da 
FUNAI”, sustenta. No momento o que está contrariando a administração local é a 
chegada de índios Carajás da Ilha do Bananal (TO) para morar com os parentes de 
Aruanã. (Jornal O Popular, 14/08/2001) 

 

 Quando comparamos as reportagens deste momento com as da década de 1980 e 

início de 1990, identificamos um tom bem mais impessoal nos artigos mais recentes, 

descrevendo meramente os acontecimentos e distribuindo as opiniões acerca do tema. Nem 

de longe, os Karajá se assemelham aqueles índios “dignos de pena” ou “guardiães da 

natureza”. Prova disso é a intenção revelada pela prefeita de organizar uma passeata contra 

as ações dos índios em Aruanã: “− Vamos sair com faixas pela cidade e mostrar para a 
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população quais são as áreas pretendidas pelos índios. O centro de Aruanã não pode se 

tornar uma área indígena” (Jornal O Popular, 14/08/2001). 

 

 Alguns dias depois, os jornais divulgam a “passeata” organizada pela prefeita, que 

ocorreu sob forte clima de tensão, coagindo os índios por meio de frases ofensivas. Apesar 

disso, as reportagens que divulgam estes acontecimentos, enfatizam que as relações entre 

índios e não-índios permanecem pacíficas, já que a manifestação foi dirigida aos Karajá da 

Ilha do Bananal que chegaram à Aruanã, e não à comunidade de Buridina. Sob a alegação 

de manutenção das relações pacíficas, os jornais noticiam no dia 31 de agosto de 2001, a 

concessão de uma liminar que resguarda os direitos de posse dos proprietários de imóveis 

construídos dentro do território demarcado como área indígena. Os jornais são enfáticos em 

afirmar que o problema não é com os índios, e sim com a FUNAI. 

 

 Nos meses seguintes, as reportagens afirmam explicitamente que os Karajá não 

habitavam a região anteriormente ao surgimento da cidade. Conforme a afirmação de um 

proprietário de casas em Aruanã: “Temos relatos de pioneiros da cidade afirmando que os 

Carajás não se fixaram neste local”. O jornal demonstra que a alegação dos proprietários é 

respaldada por pesquisas realizadas pela antropóloga Mari Baiocchi22, conforme 

reprodução de sua fala: “Também realizei pesquisas nesse sentido e constatei que os 

Carajás só chegaram a Aruanã no meio desse século, por causa de uma doação de terra” 

(Jornal O Popular, 01/09/2001).  

 

 As reportagens a partir deste momento lançam sempre uma dúvida quanto à 

antiguidade da presença Karajá em Aruanã. Diferentemente da maneira com que haviam 

sido noticiados os primeiros conflitos pela demarcação de terras, entre 2001 e 2004 não há 

um questionamento da identidade indígena desta comunidade, porém, questiona-se a 

validade do pertencimento das terras. Implicitamente, a imagem que se constrói é a de que 

os índios manipulam a etnicidade para desfrutar de bens materiais, no caso, a terra, que é 

                                                 
22 Curiosamente, parte da área indígena reivindicada pelos moradores estava em nome da família Baiocchi, a 
qual pertence a antropóloga que é autora do laudo antropológico contestatório à presença Karajá na região. 
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apresentada como totalmente despojada de um sentido de “território” para a comunidade de 

Buridina. 

 

 No início do ano de 2005, ocorre a ocupação pelos índios de Aruanã, de uma parte 

da área demarcada e que continuava como posse de um fazendeiro da região. Os índios 

buscavam retomar a posse do território que já estava garantido judicialmente, e onde havia 

sido feita uma construção recente, desconsiderando a decisão legal. O Jornal O Popular 

noticia o acontecimento, colocando uma foto dos índios acampados na sede da fazenda, ao 

lado da foto de ocupantes do Movimento dos Sem-Terra no interior do estado. Sendo as 

imagens sobrepostas pelo enunciado “Invasão de Terras em Goiás”. Reforça-se a idéia de 

manipulação econômica do critério de identidade indígena, colocando em um mesmo 

patamar, a “retomada” das terras judicialmente conquistadas e a “ocupação” de terras com 

o objetivo de reforma agrária. Duas situações historicamente diferenciadas são apresentadas 

como semelhantes. 

 

 

2.4 Imagens acerca do “índio real”: Buridina sob o olhar de Aruanã 

 

As falas dos turistas, dos moradores mais jovens e de segunda residência, revelaram 

um grande desconhecimento ou descaso pela presença indígena na cidade. Se inicialmente, 

minha intenção era gravar entrevistas e analisá-las conforme foi feito com os moradores 

mais antigos da cidade, confesso que a maioria das visões apresentadas, me desconcertaram 

pela ausência de argumentação, com uma crítica vazia e distanciada da realidade, revelando 

pré-conceitos e visões bastante estereotipadas a partir daquilo que teria sido dito por outros. 

Por essa razão, optei por considerar estas falas como representações do imaginário acerca 

do índio, e analisá-las de maneira distinta das demais entrevistas coletadas com não-índios. 

 

 A primeira impressão foi a de um desconhecimento muito grande por parte dos 

turistas, já que a maioria dos jovens que acampam há alguns anos nas praias de Aruanã 

desconhecem completamente a presença indígena. Não foi por mim realizada uma análise 

quantitativa que fornecesse dados suficientes para confirmar, mas me pareceu que o 
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desconhecimento é maior por parte dos turistas goianos, especialmente os que moram na 

capital do estado, e que são maioria entre os turistas.   

 

 A maior parte dos turistas de outros estados com os quais conversei 

(especificamente, encontrei turistas de algumas cidades de Minas Gerais, um grupo de 

Mato Grosso e da capital de São Paulo) tinham conhecimento da existência de indígenas 

pelas propagandas turísticas vistas anteriormente à viagem. Esses turistas demonstraram 

interesse em conhecer a aldeia e uma visão mais crítica quanto à situação das sociedades 

indígenas no convívio com os não- índios.  

 

 Alguns que já haviam visitado a aldeia, se referiram à beleza do artesanato Karajá e 

disseram ter sido bem recebidos no Centro Cultural, outros demonstraram ter ficado 

“decepcionados” ou “tristes” com a situação dos índios, especialmente pelo tamanho 

reduzido e localização da aldeia: “O ‘cacique’ me disse que nem plantar eles conseguem 

mais”, “É muito difícil viver no meio da cidade assim, com tanto turista na praia”, 

“Perderam muito da língua e das danças por viver convivendo com os brancos” (falas de 

turistas de Minas Gerais). 

 

 Frases como as acima descritas foram exceções, a maior parte dos turistas disseram 

“ter ouvido falar” da existência de índios, mas desconhecê-los. A frase mais comum entre 

os turistas entrevistados foi: “Já me falaram que tem índio aqui, mas eu nunca vi”. Já os 

jovens moradores da cidade demonstraram amizade com os jovens da aldeia, geralmente 

dizendo que se conheciam da escola da cidade e esboçando opiniões do tipo: “Conheço 

vários índios que moram ai na aldeia, mas eles são igual a gente mesmo, gostam de jogar 

futebol e ir nas festas com a gente,não são diferentes em nada”. 

 

 Quando perguntados pela presença indígena em Aruanã, muitos moradores jovens e 

de segunda residência, esboçaram opiniões negativas acerca da disputa territorial: “ouvi 

dizer que eles querem tomar as terras todas aqui”, “acham que são donos das praias e 

querem cobrar pra gente acampar”, “invadiram umas terras aqui na cidade e mataram o 

gado”, “vão acabar com o turismo aqui por causa das cobranças de taxas”, “querem as 
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mansões tudo pra eles”, “me falaram que os brancos aproveitam muito deles, colocam eles 

pra tomar a terra e eles ficam parecendo os sem-terra”, “ouvi dizer que eles queriam a 

beira do rio toda pra eles, mas a prefeita não deixou, chamou a polícia e eles quietaram”. 

 

 Algumas destas falas foram complementadas por afirmações de que na verdade é a 

FUNAI que quer a terra para eles. Bastante presente também é a idéia de que o “problema” 

é com os índios novos que estão chegando da Ilha do Bananal: “porque os daqui nunca 

deram problema não”, “esses índios daqui mesmo respeitam, mas os outros que vieram da 

Ilha colocam coisa errada na cabeça deles”, “antes a gente mal via esses Karajá aí, eram 

tudo quietos, ai chegou uns da Ilha que ganharam umas terras aqui e virou esse reboliço 

ai, ninguém pode mais nem entrar na aldeia”. 

 

 A descaracterização étnica é elemento presente em praticamente todas as falas, 

variando entre um tom ofensivo e outro mais complacente: “antes nem diziam que eram 

índios, agora viram que podem tomar as terras. . .”, “nem falam mais a língua deles, são 

tudo igual a gente mesmo, por que dizem que é índio?”, “você já viu índio que é de pela 

branca ou preta?. . . não é mais índio”, “na verdade os que tem ai não são mais índios, não 

dançam, não se pintam, falam é português mesmo”, “a maioria deles são civilizados, pra 

ver índio de verdade tem que ir lá na Ilha do Bananal, no Xingu”. 

 

 Aliado à negação de que sejam índios, está a noção de que são privilegiados: “antes 

eles eram pobres igual a gente mesmo, agora tem carro na hora que quiser, ganha tudo da 

Funai, pode pescar do tanto que quiser e vender, além de fazer qualquer crime porque não 

podem ser presos. . .”, “pescam peixe em qualquer época do ano e do jeito que quiser, e a 

gente que vive da mesma coisa não pode pescar. . .”, “a lei tá toda do lado deles, eles 

podem fazer de tudo porque acham que eles são inocentes”. Bastante presente também é a 

idéia de que eles não trabalham: “Não sei como é que eles vivem, só sei que não trabalham, 

aliás, todos não, tem um índio que é barqueiro e a filha dele trabalha no supermercado, 

mas o resto não”, “ouvi falar que eles vivem da venda de peixe e dos alimentos que a 

FUNAI manda”. 



 
 

129

 Especialmente presente nas falas dos moradores da cidade é a identificação da 

comunidade de Buridina com casos de criminalidade relacionados ao alcoolismo: “Esses 

índios aí bebem muito, até mulher, isso causa muita briga, um dia até mataram um homem 

pra roubar”, “tinha que ter o canto deles reservado porque aprenderam a beber muito, tem 

uns que até já mataram, agora tão presos, mas a gente tinha muito medo”, “além de beber 

muito, tem uns mais jovens que andam caindo de tão drogados, diz que fumam até 

maconha”. 

 

 Quanto ao relacionamento dos Karajá com a cidade, apareceram nos relatos:  “o 

problema é que eles estão atrapalhando o desenvolvimento da cidade, por causa deles foi 

proibida a construção do porto e da estação de tratamento de esgoto”, “acho que índio 

tinha que morar era mais afastado, por isso é que eles estão tão aculturados assim”, “a 

aldeia melhorou bastante, porque antes moravam numas casinhas que estavam tudo 

caindo, passavam até fome, o povo é que ajudava”, “eles não incomodam ninguém não, a 

gente nem vê eles aqui pela cidade, o problema é só na época de praia que querem alugar 

tudo achando que é deles”, “eles não conseguem cuidar da terra deles, nem plantar eles 

plantam, não sei porque querem tanta terra”. 

 

 Quando se trata do turismo e da relação desta atividade econômica com os Karajá, 

percebemos que não há uma identificação da aldeia como ponto de atração para o turismo 

na cidade: “É um pouco bom pro turismo, mas na verdade as pessoas vêm mesmo é por 

causa da praia, não por causa deles”, “dizem que eles protegem a natureza, mas o que a 

gente vê é que eles destroem porque matam até tartaruga”. Algumas respostas buscavam 

inclusive ironizar a relação entre os Karajá e o turismo, por parte de um morador da cidade 

ouvi que “a aldeia aí é um cartão postal da cidade, mas os turistas só não podem 

conversar com os índios porque nem falar a língua deles eles falam”; vindo de uma turista 

que há dois anos passa as férias na cidade: “Uma amiga me levou lá pra comprar uns 

colares, mas índio do cabelo enrolado eu nunca tinha visto, parece até aqueles da Bahia 

que dizem que são índios”. 
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2.5 Representações sobre o índio: imaginando o real 
 
 

 Santilli expõe algumas imagens que predominam na visão que os brasileiros não-

índios têm dos índios. As idéias apresentadas por Santilli (2001) se fundamentam em uma 

pesquisa solicitada pela ONG Instituto Socioambiental (ISA) e realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), no ano 2000, anteriormente à 

comemoração dos quinhentos anos. Foram feitas 19 perguntas a um grupo de 2.000 

entrevistados de diferentes categorias sociais. O autor destaca que as respostas reforçaram 

muitos estereótipos, porém considera que dois fatores merecem relevância: a aceitação do 

estereótipo apenas quando se refere a algo positivo (relação com a natureza, por exemplo) e 

a autocrítica da sociedade  brasileira, que percebe no “índio idealizado” um exemplo de 

harmonia. 

  

 Com relevância especial no imaginário, a vertente que identifica o “índio 

selvagem”, na realidade se divide em duas: a do bom selvagem e a do mau selvagem. A 

primeira forma, reproduzida sob múltiplas formas povoa as consciências contemporâneas 

com uma imagem do índio desprovido de maldade, heróico e em sintonia perfeita com a 

natureza. Comentei anteriormente que essa imagem não obteve grande repercussão em 

Goiás.  
 

 A segunda forma é a do índio antropófago, aquele que por falta de religião ou outros 

valores, reage violentamente contra os que estão em sua volta. Justificativa para o 

extermínio até bem pouco tempo, atualmente parece servir com mais clareza à imagem do 

“índio de verdade”, em oposição aos “menos índios” que são os pacíficos (por serem fracos 

e não por serem bons!) ou “aculturados”. Independente da maneira como são apresentados, 

são critérios reducionistas que limitam a percepção do homem como bom ou mau, sendo 

essas idéias reforçadas pela literatura e pela mídia. 
 

 Outra imagem recorrente é a do “índio atrasado”, apresentado em oposição ao 

progresso tecnológico do não-índio. Apesar de fortemente arraigada no imaginário popular, 

não condiz com a realidade de muitas comunidades indígenas que se utilizam de diversas 
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formas de tecnologia (sistemas de rádio, internet, acessórios audiovisuais). Santilli (2001: 

p. 47) observa que “o nexo entre sociedades menos e mais avançadas é mais complexo, já 

que as últimas supõem as primeiras, tanto nas suas origens quanto nos seus destinos”. Além 

disso, “é a diferença que inspira a utopia, identifica o que deve ser preservado para que o 

avanço seja pleno”, afinal “se só houvesse a diferença entre o avanço e o atraso, não 

haveria utopia e nem o que preservar”. 

 

 Mais uma dicotomia apontada por Santilli (2001) é a do “índio explorado/ índio 

privilegiado”. Essa é extremamente complexa e contraditória por comportar imagens dos 

índios no que se refere à questão econômica. Ao mesmo tempo em que a exploração 

colonial é reconhecida, as políticas compensatórias são criticadas. A idéia da exploração 

reforça também a simplificação de que as diferentes sociedades indígenas vivem em plena 

harmonia. Por outro lado, a defesa do índio como privilegiado se assenta no argumento de 

que são apenas 0,2% da população e detém direito sobre 12% do território nacional: a já 

consagrada noção de que é muita terra pra pouco índio.  

 

 Também no âmbito do privilégio, está a crença de que os índios não são punidos 

quando praticam crimes. Em Aruanã, como busquei demonstrar, é bastante presente a idéia 

de que são privilegiados, alegando especialmente o fato de terem o direito de pescar, 

enquanto essa prática é proibida para os demais moradores e turistas. Além disso, os 

auxílios da FUNAI e da FUNASA trazem o argumento de que os Karajá vivem melhor que 

os demais moradores. 

 

 Buscando demonstrar como essas imagens oscilam entre o óbvio e o absurdo, 

Santilli (2001: p. 50) exemplifica as dicotomias através da situação dos seguranças do 

Congresso Nacional quando deles se aproxima uma multidão de índios: 

 

Eles chegam pelados [diferentes] e é preciso quebrar o regimento [privilegiados] para 
que possam entrar. Passam fome e frio lá dentro, clamam pelo bandejão [dos 
explorados] e para que alguém o pague. Sujam assentos, paredes e ternos de 
autoridades com urucum [atrasados]. Dirigem-se com humildade chocante [bons] para 
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as pessoas que encontram, mas podem enfiar uma flecha no nariz do presidente do 
Congresso [violentos]. 

 

 Em momentos cotidianos como o acima descrito, encontramos reunidos alguns 

desses estereótipos que foram transplantados para nosso imaginário desde o período 

colonial. Buscando perceber as estruturas cognitivas imbricadas no imaginário goiano 

acerca dos índios, percebi algumas representações que coincidem com as demonstradas por 

Santilli (2001), e outras que se inscrevem em um contexto mais específico. 

 

 Por compreender que o imaginário acerca do índio contém elementos que foram 

sendo estruturalmente incorporados à nossa cultura, me remeti a algumas imagens 

apresentadas desde o período colonial. Este recuo se fez necessário para buscar as origens 

de um dos estereótipos mais bem consolidados no imaginário contemporâneo: aquele de 

que o índio de verdade é o índio selvagem. A noção da selvageria indígena teve como 

construção arquetípica, a atribuição de Tapuia aos índios do sertão em oposição aos Tupi 

do litoral, que representavam o “índio bom” e passível de civilização.  

 

 Muito antes de se adentrar o interior do Brasil, já se consolidava uma imagem 

acerca do índio goiano, e essa representação perdurou durante séculos como justificativa 

para o extermínio dos índios hostis, gerando um embate entre a “política branda” proposta 

pelos colonizadores portugueses e as ações das populações regionais, que lidavam com o 

“índio real” e que era empecilho para o progresso.  

 

 A importância da presença indígena se faz perceber pelo destaque dado a este tema 

nos relatórios dos governadores até o início do século XX. Há de se destacar que o 

“combate às hordas selvagens” era a tônica central destes relatos, sendo que, conforme os 

índios cediam às imposições civilizatórias iam desaparecendo das páginas dos relatórios. 

Ou seja, o estatuto indígena ia sendo negado conforme distanciavam-se da imagem do 

selvagem. As impressões acerca do índio selvagem trazem adjetivações como selvagens, 

violentos, arredios, traiçoeiros e antropofágicos. Se consideradas estas características, os 
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Karajá poderiam ser tomados como anti-modelo do selvagem, daí as representações que 

consideram serem eles “menos índios” que outros (como os Xavante, por exemplo). 

 

 Fonte bastante enriquecedora para compreender o imaginário goiano, os relatos dos 

viajantes do século XIX trazem à tona uma outra ótica que reflete o apagamento dos índios 

no imaginário, conforme se processa no âmbito mais específico da população regional. Os 

viajantes trazem uma imagem que denominarei de índio-natureza. Em meio aos relatos da 

exuberância da fauna e da flora, os índios constituem somente mais um dos elementos 

exóticos. Vistos de maneira superficial e bastante distante, são descritos como parte da 

natureza. Ao percebê-los assim, transplanta-se uma imagem sobre o índio do Brasil, não só 

para o exterior, mas constrói-se para os próprios brasileiros, uma imagem acerca do índio 

do sertão, ou retirando-lhes completamente a historicidade ao denominá-los como parte da 

natureza, ou oferecendo-lhes uma historicidade incompleta ao descrever seus modos de 

vida nos aldeamentos.  

 

 Praticamente todos os relatos de viajantes desse período descrevem visitas feitas 

pelos aldeamentos indígenas, parecendo ser essa uma passagem obrigatória para os que por 

aqui viajavam. O aldeamento simbolizava a incorporação do índio à nação brasileira e, 

portanto, a vitória da civilização sob a selvageria. Por diversas vezes, os índios moradores 

desses aldeamentos são ridicularizados por sua cordialidade e submissão. Enquanto os 

índios que habitam as matas eram desconsiderados ao fazer referência aos imensos “vazios 

demográficos”, os índios mansos são considerados como “menos índios”, não sendo 

tratados como agentes históricos plenos. 

 

 A perpetuação desta historicidade incompleta se processa através da imagem do 

índio aculturado. Desde o início do século XX, a temática indígena é secundarizada diante 

de outros temas relacionados ao progresso, e a partir desse momento busca-se muito mais 

perceber aquilo que o índio deixou de ser. O índio aculturado é aquele que simboliza um 

passado perdido e que reafirma a inexorabilidade da civilização. Perspectiva bastante 

enraizada em nosso imaginário, a idéia de aculturação oculta a identidade indígena, e 

destitui-lhe a dinamicidade. Como entende-se que o índio pertence a uma existência do 
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passado não há um lugar que possa ser atribuído a eles na contemporaneidade. A despeito 

da difusão de um paradigma de aculturação indígena durante todo o século XX, essa noção 

parece ter sido peculiarmente importante em relação aos Karajá de Aruanã, já que a idéia de 

aculturação teve tamanha repercussão, que foi internalizada pelos índios como estigma de 

aculturação, sob o qual tiveram que buscar elementos de contraposição. 

 

 Associada à imagem do índio aculturado, está aquela do índio “digno de pena”. É a 

representação máxima da subalternidade: é o pobre, mas para além disso, é alguém que 

perdeu as referências identitárias. Não há um ponto de apego à dignidade já que não 

souberam reagir a tempo diante das imposições, foram passivos diante do esbulho de suas 

terras e da perda de suas línguas maternas. Deixaram de realizar suas atividades tradicionais 

e, ao mesmo tempo, não sabem lidar com a cultura do não-índio. Muitos daqueles que 

tiveram as melhores intenções tenderam a achar que as sociedades indígenas não seriam 

capazes de lutar e se organizar de maneira autônoma. Acreditava-se que sem o auxílio e as 

vozes dos não-índios aconteceria uma perda total das condições de sustentabilidade. É essa 

a imagem predominante acerca dos Karajá de Aruanã em toda a década de 1980 e até 

meados dos anos 1990, conforme demonstrei na análise da imprensa escrita neste período. 

 

 Mais uma imagem que reforçou a incompletude histórica atribuída aos índios foi a 

argumentação do índio manipulado.  Desconhece-se completamente as ações empreendidas 

pelas sociedades indígenas, quando muito, essas atuações são apresentadas como respostas 

quase mecânicas aos atos advindos dos não-índios. Na maior parte das vezes, entende-se 

que os índios não agiram em razão própria, mas sim, incentivados por interesses alheios, ou 

foram manipulados pelas organizações não- governamentais, pela FUNAI ou por entidades 

religiosas de defesa como o CIMI. No capítulo seguinte demonstrarei o quanto essa 

representação está presente nos discursos dos moradores da cidade de Aruanã acerca da 

manipulação da FUNAI. 

 

 Uma imagem benevolente e que geralmente se remete a um índio mais distante (já 

que não deixa de ser uma idealização) é a do índio “guardião da natureza”. Essa 

representação busca atribuir uma função, um papel definido para o índio. É como se uma 
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definição utilitária fosse necessária para que se compreendesse a “razão” da existência 

indígena. Sem dúvida, essa associação entre o índio e a natureza, foi incorporada também 

pelos discursos indígenas, se tornando pauta fundamental em encontros indígenas. Quanto 

aos Karajá de Aruanã, me parece que, aos não-índios que desconhecem a realidade 

indígena em Goiás, é bastante forte a imagem dos Karajá como “filhos do Araguaia”, 

impressão que se deve especialmente às propagandas turísticas que convidam ao Rio 

Araguaia. 

 

 Talvez a representação mais contemporânea e significativa para a análise aqui 

proposta seja a do índio privilegiado. A importância desta imagem se situa no estatuto 

diferenciado que é oferecido ao índio. Somente um índio que incomoda pode ser visto 

como agente histórico pleno, portanto, a idéia de privilégio delineia um novo status 

atribuído aos índios. A representação dos Karajá de Aruanã como privilegiados é tônica 

sempre presente nos discursos contemporâneos, revelando que as transformações ocorridas 

na Aldeia Buridina durante a década de 1990 alteraram também o estatuto histórico 

oferecido aos índios.  

 

 Há de se destacar que as projeções que fazemos sobre os índios criam “armadilhas” 

que negam suas perspectivas histórico-culturais, identificando-os como objetos e não como 

sujeitos. Pelo fato dos índios não se conformarem às imagens idealizadas que 

reproduzimos, eles são descaracterizados, vistos como não-índios ou “menos índios” sob o 

espectro da aculturação. E são estas idéias, que se transformam em um círculo vicioso de 

discriminação social e de invisibilização. 
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Hawakati entrega documento 

solicitando regularização 
das terras Karajá de Aruanã 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

  

 

PARTE II- DISCURSOS ENTRECRUZADOS: A ALDEIA 
BURIDINA E A CIDADE DE ARUANÃ 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Entrada lateral da aldeia/ Avenida Caio Pacheco- Aruanã 

Foto Cristiane Portela 
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CAPÍTULO 3- TRADIÇÃO ORAL RE- SIGNIFICADA 

 

 

Os movimentos contemporâneos são profetas do 
presente. Não têm a força dos aparatos, mas a força da 
palavra. Anunciam a mudança possível, não para um 
futuro distante, mas para o presente da nossa vida. 
Obrigam o poder a tornar-se visível e lhe dão, assim, 
forma e rosto. Falam uma língua que parece 
unicamente deles, mas dizem alguma coisa que os 
transcende e, deste modo, falam para todos. 

Alberto Melucci “A Invenção do Presente” 
 

 Após inserir a situação dos Karajá de Aruanã no contexto mais amplo das 

representações do imaginário goiano acerca do índio, pretendo nesse capítulo problematizar 

os discursos produzidos por indígenas da Aldeia Buridina e não-índios moradores da cidade 

de Aruanã. Através de material coletado durante entrevistas orais realizadas entre 2002 e 

2006, busco complexificar o processo histórico analisado, transplantando-o para o 

fenômeno de constituição de identidades na contemporaneidade. 

 

 Ao fazer referência à atual situação das sociedades indígenas, Hawakati Karajá, 

líder tradicional e atual cacique da aldeia, afirma a importância da apreensão do 

conhecimento histórico através da tradição oral:  

 

. . . nós índios, quando temos conhecimento é através de ouvir de nossos pais, de 
guardar dentro da gente, é como uma pessoa formada em doutorado, lingüística, 
alguma coisa. . . mas eu nunca imaginei que um dia eu ia chegar ao ponto de estar 
lembrando pros meninos entenderem que no passado o Araguaia também foi habitado 
pelos Karajá. . . (entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 2003, na 
Aldeia Buridina) 

 

 Em diversos momentos dos relatos por mim coletados, essa preocupação é por eles 

evidenciada, revelando, sobretudo, a importância da cultura tradicional transmitida “de pai 

para filho”, como continuidade da identidade étnica Karajá na comunidade de Buridina. 

Essa relação com a tradição perpassa todas as falas, demonstrando uma mudança na 

maneira de lidar com a identidade étnica na Aldeia Buridina. Falar sobre “sua” cultura e 

 



 
 

138

objetivar essa presença tradicional, se tornaram elementos centrais para os discursos 

produzidos pelos Karajá de Aruanã. Diante dessa observação, há de se ressalvar, a despeito 

das idealizações de uma tradição linear e estática que constituiria a mentalidade das 

sociedades indígenas que, 

 

na verdade, as sociedades tradicionais também comportam desigualdades, hierarquias e 
tensões, seja nas relações entre os sexos, seja em termos de classes de idade, de 
hierarquização de grupos de parentesco etc. E, como todas as outras sociedades, são 
todo o tempo atingidas por acontecimentos nos planos do seu ambiente natural, das 
relações com outras sociedades, das contradições resultantes das relações entre seus 
membros, da deterioração de seus órgãos sociais, e das configurações latentes que 
procuram realizar-se. No espaço sociocultural ampliado constituído pela situação do 
contato, essas sociedades reconstroem sua auto-imagem como sujeitos coletivos 
definidos por suas tradições, que, entretanto, se reinterpretam no campo sócio-político 
da formação da identidade étnica, acompanhando e orientando os processos de 
reordenação social ali desencadeados. (ARRUDA, 2001: p. 44) 

 

Quando a tradição é enfatizada nos relatos, trata-se na realidade de uma 

“reconstrução de sua auto-imagem”. E é acerca da reinterpretação ocorrida nesse contexto, 

que me refiro a uma mudança na maneira de conceber a identidade indígena pelos Karajá 

de Aruanã. Wahuka é um professor Karajá que esteve em Buridina durante alguns anos e 

muito contribuiu para a estruturação do Projeto de Educação e Cultura Indígena Maurehi. 

Em relato concedido em 2003, quando morava na Aldeia Buridina, Wahuka assinalou essa 

mudança: 

 

Essa população, eu acho que eles estão mais voltados pra sua cultura, antes não se 
preocupavam com a própria cultura não, eles não sabiam se eram Karajá, se iam ver os 
Karajá, se eles iam participar da festa da gente, se eles iam ouvir o mito Karajá. . . Na 
verdade a gente percebe assim que eles não queriam saber de ser Karajá . . . (entrevista 
concedida por Wahuka Karajá em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

 Fica evidente na fala de Wahuka, a percepção de uma condição de abandono dos 

referenciais tradicionais Karajá por parte da comunidade da Aldeia Buridina. Como foi 

demonstrado no capítulo anterior, diversas fontes escritas e orais confirmam esta situação, 

que se intensifica, sobretudo na década de 1980, associada aos graves problemas de 
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alcoolismo e doenças infecciosas decorrentes da falta de condições de sustentabilidade da 

população. 

 

 Após esse período é percebida uma transformação ocorrida na identificação étnica 

do grupo, que passou de uma situação de negação da identidade, para uma preocupação em 

evidenciar o caráter de indianidade. Ao se referir à transformação positiva ocorrida na 

comunidade, o professor Wahuka demarca a década de 1990 como um momento 

importante de afirmação identitária entre os Karajá de Aruanã. Em suas palavras: 

 

Depois disso, de 1990 pra cá melhorou muito, se vêem hoje como Karajá, de vez em 
quando, final de semana, a gente tá vendo as criancinhas do Hawakati todos 
pintadinhos de jenipapo, então a gente observa que eles pegaram uma boa visão pro 
lado Karajá, quer dizer que estão realmente querendo ser o que eles são, e eu acho que 
é isso que tem que ser. . . (entrevista concedida por Wahuka Karajá em junho de 2003, 
na Aldeia Buridina) 

 

 Essa transformação é apontada por diversos membros da comunidade, que destacam 

um abandono quase total das características tradicionais e uma gradual re-aproximação da 

identidade tradicional a partir da década de 1990. Assim, entendo que os Karajá da Aldeia 

Buridina, partem de uma situação de hetero-identidade negativa23 (claramente perceptível 

na década de 1980), para uma retomada de seu “poder de identificação”, 24 possibilitando 

uma situação de afirmação identitária, que é denominada por Cuche (2002) como 

“etnicização dos grupos subalternos”. Compreendida deste modo, “uma mudança de 

relações interétnicas pode modificar profundamente a imagem negativa de um grupo” 

(CUCHE, 2002: p. 185).  

 

 Buscando compreender como se deu esse processo de ressignificação da identidade 

étnica é que me remeto aos relatos orais, trilhando os caminhos da memória e dos discursos 

                                                 
23 No caso, me refiro aos estereótipos atribuídos pela população envolvente, que negam a indianidade do 
grupo, atribuindo como característica fundamental para o reconhecimento indígena, a imutabilidade dos 
aspectos de sua “cultura original”, apegando-se a aspectos como roupa, alimentação e rituais tradicionais. O 
que percebemos cotidianamente em frases do tipo: “Estes não são mais índios!” 
24 Sendo a identidade, representativa das lutas sociais que a compõem, este “poder de identificação” depende 
da posição que o grupo ocupa no sistema de relações, assim, nem todos têm o poder de nomear o outro e de se 
auto-nomear, necessitando para tanto de uma “autoridade legítima” do poder simbólico- conforme a definição 
de Bourdieu (2000). 
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a fim de problematizar a transformação histórica ocorrida na Aldeia Buridina. Ao iniciar a 

pesquisa sobre a comunidade de Buridina no início do ano de 2002, a despeito de muitas 

incertezas, tinha claro para mim, a intenção de trabalhar com relatos orais. Não sabia ao 

certo para onde eles me levariam, e me deixei guiar através de conversas informais nas 

primeiras visitas de trabalho de campo, sendo que, as primeiras já me fizeram perceber a 

melhor forma de conduzir a coleta dos relatos: ouvir muito, falar pouco e deixar que a 

narrativa fosse sendo construída conforme aquilo que considerassem mais relevante.  

 

Por comportar dimensões particulares no tratamento das fontes históricas, os 

documentos produzidos a partir de relatos orais ainda são alvos de questionamentos por 

alguns historiadores contemporâneos, sendo as fontes escritas apontadas como evidências 

mais confiáveis. Thompson (1992: p. 45) nos lembra que apesar da difusão do termo 

“história oral” 25 ser nova, “a história oral é tão antiga quanto a própria história, já que ela 

foi a primeira espécie de história”. Segundo esse historiador, se até meados do século XIX 

o uso de relatos orais era característica fundamental ao bom historiador, houve uma 

mudança que fez com que a memória perdesse sua “preeminência original”, sendo-lhe 

atribuída meramente o papel de um “recurso auxiliar privado”. 

 

É incontestável o quanto disciplina História desenvolveu o tratamento dado às 

fontes documentais, e sem dúvida, ampliou o seu campo de interesses, através de novos 

temas e práticas interdisciplinares. Entretanto, se o olhar do pesquisador continua restrito ao 

tipo de fonte tradicionalmente considerada válida, o enfoque permanecerá o mesmo. No 

caso da história indígena, dificilmente será possível lançar um novo olhar se o tipo de fonte 

utilizada se restringir à documentação escrita (geralmente produzida por uma ótica externa) 

e aos relatos oficiais. 

 

                                                 
25 Concordo com o historiador Antônio Torres Montenegro, quando este considera equívoca a utilização do 
termo “historia oral”, já que, segundo ele, essa expressão “induz a uma concepção – defendida por alguns – de 
uma outra área do conhecimento. Mas, a análise dessa fonte, por mais específicos que sejam os procedimentos 
técnicos e teóricos necessários à produção e à utilização da mesma, não prescinde do modus faciendi próprio 
do historiador. Por outro lado, não devemos silenciar em face da resistência de alguns historiadores de ofício 
em utilizar a fonte oral, sobretudo, porque na visão desses, esta se apresenta particular, mutável, imprecisa” 
(MONTENEGRO, 2003: p. 1).  
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 Entendo que a utilização de relatos orais possibilita mais do que “encontrar” uma 

fonte diversificada, sendo possível produzir um documento que comporte as representações 

dos atores que queremos ouvir, tratando a temática que nos interessa e, sobretudo, nos 

conduzindo através das narrativas, a caminhos que inicialmente eram impensados na 

pesquisa. Por essa razão, o exercício de ouvir o relato para construir o documento abre 

possibilidades para a complexificação de uma realidade que erroneamente buscamos como 

dada. E é a percepção dessa complexidade, que faz com que pensemos a realidade como 

construção cultural historicamente inscrita. Como bem percebeu Ricoeur (1994), sendo o 

documento, produto dessa realidade, ele é, ao mesmo tempo, registro e construção. 

 

Para Ricoeur (1977: p. 56), a interpretação é a criação de um texto, fundado na 

relação com o mundo, que não é apreendido diretamente, mas inferido a partir do que é dito 

sobre ele, através de discursos. Nessa mesma perspectiva, Bourdieu (1989: p. 117) destaca 

a importância do discurso performativo (que objetiva na prática aquilo que se diz), 

lembrando que a eficácia do discurso depende da autoridade daquele que o anuncia: 

 

O poder sobre o grupo que se trata de trazer à existência enquanto grupo é, a um 
tempo, um poder de fazer o grupo impondo-lhe princípios de visão e di-visão comuns, 
portanto, uma visão única da sua identidade, e uma visão idêntica da sua unidade. 

    

Pensado dessa maneira, o discurso está intrinsecamente ligado à identidade, já que 

essa é constituída em meio a relações sociais de poder através de uma incessante 

negociação entre a construção de um “eu” e um “nós”. Segundo Orlandi (1999), o discurso 

é a representação histórica do imaginário de quem o elabora, materializando sempre uma 

ideologia que não se restringe àquele que a profere, mas a uma memória coletiva que 

contém vários indivíduos. 

 

Indo ao encontro com as perspectivas recentes dos “estudos culturais”, o sociólogo 

português Mendes (2002) considera que a identidade é um conceito crucial porque funciona 

como ponto de ligação entre os discursos e as práticas. Por um lado, estes procuram falar-

nos ou colocar-nos em um lugar enquanto sujeitos sociais de discursos particulares e, por 
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outro, os processos produtores da subjetividade nos constroem como sujeitos que podem 

falar e ser falados. 

 

Dessa maneira, o fenômeno de rearticulação identitária dos Karajá de Aruanã foi 

elemento concretizado no intermédio entre discursos e práticas. No que diz respeito a essa 

concretização, vale a ressalva de Mendes (2002: p. 504) de que este fenômeno somente se 

constrói em meio a um conflito constitutivo, já que “a luta pela identidade legítima é 

permanente”. Isso se deve ao fato de que, por ser sempre construída em oposição a uma 

identidade que a contrasta, “as identidades são ativadas, estrategicamente, pelas 

contingências, pelas lutas, sendo permanentemente descobertas e reconstruídas na ação” 

(MENDES, 2002: p. 505). Entende-se assim, que as identidades são múltiplas e relacionais, 

construídas na diferença, além de situacionais e históricas26, estando em constante 

reelaboração. 

 

Mendes (2002: p. 506) considera que “as identidades constroem-se no e pelo 

discurso, em lugares históricos e institucionais específicos, em formações prático-

discursivas específicas e por estratégias enunciativas precisas”. Montenegro (1993: p. 56) 

ressalva que a memória é resultante de vivências individuais e também da maneira com a 

qual se interioriza os significados dessas experiências, possibilitando “resgatar as marcas de 

como foram vividos, sentidos, compreendidos determinados momentos, determinados 

acontecimentos; ou mesmo o que e como foi transmitido e registrado pela memória 

individual ou coletiva”. Assim, “a entrevista realizada na perspectiva da história de vida 

estabelece um campo de resgate da memória”. (MONTENEGRO, 1993: p. 57) 

 

Nesse sentido, busco compreender a ressignificação da identidade étnica em 

Buridina, observando o entrecruzamento de “memórias concorrentes” (Montenegro, 1993) 

que configuram uma rede permanente de conflitos e relações de poder. Aqui, essas 

memórias estão representadas pelos discursos de indígenas da Aldeia Buridina e de não-

índios da cidade de Aruanã. Os relatos estão agrupados por temáticas: histórias míticas, 
                                                 
26 Sobre estas características, um texto interessante e que contextualiza bem os debates contemporâneos sobre 
a identidade é o artigo de Kathryn Woodward, “Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual” 
organizado por SILVA (2000).  
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surgimento e “decadência” da aldeia, lideranças jovens e tradicionais, língua materna e 

artesanato, demarcação das terras e fortalecimento da identidade. 

 

 

3.1 Histórias míticas: A Tradição Oral Reavaliada 

 

A opção por narrar a história da comunidade por meio de um mito de origem do 

grupo étnico a qual estão vinculados, parece ser muito mais do que uma escolha arbitrária. 

Um mito, além de apresentar a origem de um vínculo étnico, legitima um sentimento de 

pertencimento, e a preocupação em contá-lo da maneira mais verossímil possível (a 

“correta”, reproduzida tal qual foi contada pelos antepassados) demonstra que não se busca 

qualquer história, perseguindo algo específico: a “história tradicional”.  

 

 Essa preocupação está bastante presente nas narrativas de Hawakati, última 

liderança escolhida tradicionalmente (caráter hereditário), e que no momento das 

entrevistas não era cacique da aldeia, tendo retornado ao cargo por meio de eleição em 

2004. Além de Hawakati, Wahuka e Renan Wassuri se remetem a um tempo mítico, 

narrando o surgimento dos Karajá no fundo do rio, o caminho percorrido até atingir a 

“outra face” (a terrestre) e a dispersão dos mesmos pelo Araguaia.  

 

Não sendo objetivo central neste trabalho, apresentarei somente uma breve “síntese” 

das histórias míticas de origem dos Karajá narradas pelos membros da comunidade, durante 

as pesquisas de campo na Aldeia Buridina. A fim de esclarecer alguns aspectos que me 

pareceram confusos após ouvir os relatos, recorri à Toral (1992) e Lima Filho (1991). 

Dentre as variações apresentadas, é consenso a afirmação de que os Karajá teriam vindo do 

fundo do Rio Araguaia e que a vida neste espaço subaquático era perfeita. Na bibliografia 

referente aos Karajá, temos menções à origem mítica do grupo nas obras de viajantes como 

Fritz Krause e Herbert Baldus e de antropólogos como André Toral, entre outros. Com 

pequenas distinções, assim são apresentados: 
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Os Karajá narram que seus antepassados viveram embaixo da água, consideram lugar 
de sua origem o furo das pedras, portanto um lugar situado um pouco abaixo de 
Macaúba. ( KRAUSE, 1940: p. 345) 

 

[. . .] dizem igualmente que a tribo procedeu de um mundo subterrâneo, tendo saído da 
terra num ponto da margem ocidental da Ilha do Bananal situado um pouco acima de 
Macaúba. ( BALDUS, 1948: p. 190-191) 

 

Os Karajá viviam nas profundezas, muito abaixo da região que hoje habitam, junto 
com outros povos. Lá eles eram imortais [. . .] na sua maioria saíram para a superfície 
num lugar no Araguaia chamado de inỹsedỹna, “lugar de onde veio a mãe da gente”, 
próximo à ponta norte da Ilha do Bananal e à atual Aldeia de Macaúba. (TORAL, 
1993: p. 138-139) 

 

Contam os Karajá que anteriormente à chegada dos Inỹ (auto-denominação Karajá) 

na superfície terrestre, o mundo teria sido “pacificado” por um herói mítico denominado 

Kynyxiwé. A mudança empreendida por este “herói-transformador” visava preparar a 

superfície terrestre para a chegada dos Karajá que neste momento viviam somente nas 

aldeias subaquáticas. Após este acontecimento, imensas cachoeiras teriam sido 

transformadas em córregos e lagos.  

 

O Karajá Renan Wassuri exemplifica essa mudança se referindo ao córrego que 

antes demarcava os limites entre a aldeia e a cidade (localizado próximo à praça central da 

cidade) e que hoje está encoberto pelo asfalto. Ele diz que aquele local já havia sido uma 

grande cachoeira e que só havia se tornado um córrego pela atuação de Kynyxiwé: “Ele 

tornou Aruanã e toda a região do Araguaia habitável para os Karajá, fez isso começando 

daqui deste córrego até a Ilha do Bananal e Xambioá” (reproduzido segundo explicação de 

Renan Wassuri). Além de possuir imensas cachoeiras, a superfície era habitada por diversos 

animais ferozes, que teriam sido também neste momento, pacificados por Kynyxiwé. É 

interessante destacar a observação de Renan de que a transformação mítica aconteceu 

começando de Buridina. Em seu discurso ele busca legitimar diante da população regional, 

o vínculo dos Karajá a este local de moradia e, ao mesmo tempo confere um lugar de 

destaque à Aldeia Buridina em relação à história de sua etnia. 
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Em relatos transcritos por Toral (1992) e Lima Filho (1991) esta habitação 

subaquática é descrita como um lugar frio, úmido, superpopuloso e com pequena 

mobilidade da população devido à ausência de mortes; apesar disso é um local 

caracterizado como perfeito. São apresentadas diferentes “versões” quanto à vinda dos 

primeiros Inỹ para a superfície terrestre: entre elas, contam que um Karajá mergulhou no 

rio e passando por dentro de um buraco na pedra chegou à dimensão terrestre, ou teria saído 

sai em busca de mel para o filho recém-nascido e encontrou uma passagem para a 

superfície. Estes relatos dão a entender que a passagem teria sido ocasional, enquanto 

outros dizem ter sido a vinda intencional, motivada pela busca de um lugar melhor para 

viver, mais quente e com mais espaço. 

 

Apesar de encontrarem na superfície a possibilidade de mobilidade (devido à 

amplitude do espaço) que não possuíam em seu local de moradia anterior, encontram 

também a morte, que é identificada com os “troncos secos” que vêem assim que saem da 

dimensão subaquática. Neste momento, o povo Inỹ teria se dividido entre aqueles que 

queriam ficar na dimensão subaquática e os que preferiam ir para a superfície. Segundo 

eles, alguns tentam retornar e não conseguem, se transformando então em peixes Aruanã, e 

é por essa razão que esses peixes são proibidos na dieta alimentar Karajá. 

 

Inicialmente, a vida na superfície era também (como na dimensão subaquática) de 

grande fartura graças a uma outra entidade mítica, o Xiburé. Renan diz que “nessa época, 

não precisavam plantar, nem caçar”, porém, devido ao mau comportamento de alguns 

Karajá, Xiburé ascendeu a um terceiro nível, o “mundo das chuvas” (celeste), deixando de 

atendê-los (existem outras versões para este acontecimento!). Devido a essa situação, teria 

retornado o herói mítico Kynyxiwé (aquele que “preparou” a superfície para a chegada 

Karajá) para ensinar a agricultura aos Karajá. A partir deste momento estariam compostos 

os três níveis de existência Karajá: o subaquático, o terrestre e o celeste (mundo das 

chuvas), constituindo a identidade já humanizada denominada Inỹ. Sendo essa expressão 

traduzível por “nós mesmos”, Wahuka explica que Inỹ  significa “eu e o outro”. 
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Conforme a definição de Eliade (2000: p. 8) “o mito conta uma história sagrada, 

relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio” e, 

além disso, “fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente” 

(2000: p. 11). Este autor se refere a uma nova perspectiva teórica acerca do mito, 

apresentada a partir do século XX, onde se destaca a percepção da existência de um “mito 

vivo”, ou seja, aquele que tem sua significância por fornecer “modelos para a conduta 

humana, conferindo por isso mesmo, significação e valor à existência”. Essa característica é 

importante para compreendermos a relevância da história mítica para os Karajá de 

Buridina. Rememorar o mito é retomar o vínculo da comunidade com a etnia a que 

pertencem. 

 

Evidencia-se essa relevância, por exemplo, quando Hawakati e Wahuka se referem 

à existência submersa dos Karajá e à descoberta do local emerso, bem como à bifurcação 

entre habitantes da terra e da água a partir da impossibilidade de Kuboi (outro personagem 

mítico, que percebendo que não poderia passar para a dimensão terrestre, impediu que 

outros viessem) atravessar para o outro lado devido à sua forma física, já que “era muito 

gordo”, portanto, um anti-modelo para o padrão estético Karajá.  

 

A narrativa de Hawakati se constrói, buscando sempre destacar elementos 

característicos da atuação das lideranças, o que se vincula a sua experiência individual de 

liderança tradicional. Como por exemplo, a votação para decidir se viriam ou não para a 

superfície terrestre: 

 

. . . no final da tarde ele fez uma reunião com o pessoal, e perguntou se o queriam 
acompanhar ele nesse mundo que ele tinha descoberto, aí disse que ele falou que quem 
tivesse a favor era pra levantar as mãos, quem não tivesse era pra ficar quieto, e assim, 
uma parte disse que concordou, e assim, ele fez a caravana dele de vir pra cá e aí veio. 
(entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

Um acontecimento mítico plenamente inserido na visão de mundo Karajá é narrado 

em um cenário que se conforma aos moldes políticos ocidentais modernos. Hawakati 

enfatiza também a “forma errada de convivência” do cacique no fundo do rio que “tinha 

duas esposas, o que não é costume Karajá”, e também o abandono da alimentação 
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tradicional Karajá, dizendo que “o Karajá do passado tinha um físico assim atlético, não 

tinha barriga e ele (Kuboi) já era diferente, por isso a preocupação em saber o que comer”. 

Esses trechos demonstram que as histórias míticas representam modelos para a conduta 

humana, conforme define Eliade (2000). 

 

Wahuka destaca a existência de diferentes “versões” do mesmo mito, narrando duas 

formas do mesmo. Aponta elementos com os quais busca fornecer veracidade às narrações, 

como quando se refere ao local de surgimento dos Karajá na face terrestre e diz que “até 

hoje tem o lago lá”. Reafirma também a crença na existência dos Karajá nas duas faces 

(dentro e fora do rio), enfatizando o papel dos pajés que habitam a face celeste (“os rari”), 

como mediadores entre esses dois mundos: 

 

Na cultura Karajá, fala que o Karajá surgiu do fundo do rio, como lá era muito frio, aí 
tentaram procurar outro lugar, um lugar melhor, então assim descobriu um buraco na 
pedra e ele saiu, quando ele saiu, ele entrou no buraco pra baixo e saiu pra essa face, 
que era um buraco no meio da pedra, aí ele viu um lugar muito bonito, ele voltou e 
contou para os parentes lá no fundo do rio, então todo mundo achou de acordo que 
poderia ser um novo lugar, assim vieram. [. . .] E tem um segundo mito, que segundo 
ele, a esposa de um Karajá pediu pra que ele procurasse mel para comer, e na verdade 
ele andou muito e não encontrou mel, e chegou na beira de um lago muito grande e 
muito bonito porque ele se perdeu, aí ele chegou na beira desse lago e tava suado e foi 
tomar um banho, e quando ele mergulhou, que “boiou”, já era na outra face, já não era 
naquele lugar onde ele estava antes. (entrevista concedida por Wahuka Karajá em 
junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

 Percebe-se a tentativa de justificar as diferentes “versões”, em frases como “─ Foi o 

que meu avô me contou. . .” ou “─ É que as pessoas não receberam a tradição mesmo, da 

forma correta, e falam diferente. . .". Em outros trechos faz-se perceber a dinamicidade da 

cultura transmitida na forma mítica, agregando novos elementos (estéticos, alimentares, 

comportamentais etc.).  

 

 Quanto à dinamicidade dos mitos, Silva (1995) lembra que Lévi-Strauss compara a 

produção de mitos (o “pensamento selvagem” para ele) ao trabalho do inventor que junta as 

peças de diversos objetos dando origem a um produto original. Ao articularem-se 

elementos diversos, manteria-se a mesma aparência apesar da atribuição de novos sentidos. 
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A esse arranjo, Lévi-Strauss denomina “lógica do caleidoscópio”, denotando o movimento 

dinâmico que caracteriza as narrações.  

 

 Neste mesmo sentido, Eliade (2000: p. 22) explica que “há a necessidade não só de 

rememorar o mito, mas também reatualizá-lo periodicamente”. Esta re-atualização do mito 

aparece em diversos trechos das narrações, demonstrando que as histórias míticas são 

constantemente ressignificadas a fim de que sirvam como referência identitária adequada à 

realidade contemporânea. Como característica da identidade por eles entendida como 

“original”, as relações de poder internas se dão intrinsecamente vinculadas à apreensão do 

conhecimento tradicional, daí essa preocupação com as diferentes “versões”: 

 

. . . então, de qualquer forma, têm dois mitos um pouco diferentes, porque sempre o 
Karajá vem contando mito, como é que funciona, o conhecimento de origem ou de 
respeitar e de educar pra criança, então é tudo na oralidade, não tem nada escrito, então 
isso faz a pessoa  com o tempo mudar um pouco o conhecimento desse mito, então fica 
difícil a transmissão ser corretamente, de ser igual dos antepassados, sempre muda, 
então deu essa forma aí com duas visões diferentes. (entrevista concedida por Wahuka 
Karajá em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

 Essas considerações nos trazem à percepção de uma constante “troca” entre os 

mitos, a história e os eventos, já que, 

 
os mitos são parte da tradição de um povo, mas a tradição é continuamente recriada: 
caso contrário, perderia o sentido, estaria fossilizada, seria reminiscência apenas, e não 
memória de experiências passadas, mas tornadas referências vivas para o presente e 
para o futuro. Assim, os mitos, mantêm com a história uma relação de intercâmbio, 
registrando fatos, interpretações, reduzindo, por vezes, a novidade ao já conhecido ou, 
inversamente, deixando-se levar pelo evento, transformando-se com ele. (SILVA, 
1995: p. 332-333).   

 

 Uma outra característica é a afirmação da veracidade desses mitos (que eles 

diferenciam de lendas, que são “histórias para crianças”), afirmando a crença naquilo que é 

contado e/ou apontando os locais onde aconteceram, como a pedra furada onde Kuboi ficou 

preso e o lago de onde vieram os Karajá, próximos à Aldeia Macaúba: 
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. . . e diz que isso foi uma reunião perto de Macaúba, e muitos acreditam já ter estado 
nesse local, onde diz essa história, uns falam que é lenda, outros falam que foi verdade 
mesmo, que aconteceu, então de lá foi que dividiu cada família de ir para determinado 
lugar, então aí é que surgiu os Karajá, veio do fundo do rio. Não é lenda não. 
(entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

. . . mito é diferente de lenda, então, pelo que eu vejo é que realmente existiu Karajá no 
fundo do rio, porque tem os seres da água, que segundo o pajé, sempre falou com a 
gente, e falam até hoje. (entrevista concedida por Wahuka Karajá em junho de 2003, na 
Aldeia Buridina) 

 

 Neste sentido, Silva (1995) lembra que, tradicionalmente, o pensamento dominante 

ocidental tendeu a reduzir a “função” dos mitos, apresentando-os como “lendas”, ou seja, 

“histórias em que coisas inverossímeis acontecem, onde os animais e os homens se 

confundem, onde heróis têm poderes e capacidades que, entre os seres humanos reais são 

inexistentes [. . .] e jamais passíveis de comprovação”. (SILVA, 1995: p. 323). Também 

Eliade (2000), em contraposição a este pensamento ocidental dominante, diz que por ser 

uma história sagrada, o mito é sempre uma história verdadeira já que se refere a realidades 

que são fundamentais para determinadas culturas, e assim, uma distinção significativa se 

apresenta: “nas sociedades em que o mito ainda está vivo, os indígenas distinguem 

cuidadosamente os mitos- ‘histórias verdadeiras’ das fábulas ou contos, que chamam de 

‘histórias falsas’” (ELIADE, 2000: p. 22). 

 
 Eliade (2000: p. 50) destaca outra característica que considera fundamental ao mito, 

e a qual ele denomina como “perfeição dos primórdios”. Denominação esta, que busca 

definir uma experiência nutrida pela recordação imaginária de um Paraíso Perdido, ou seja, 

a afirmação de que a perfeição estava no princípio. A leitura que os mais jovens da aldeia 

fazem do mito de origem evidencia esta atribuição: 

 
Dizem os índios Karajás que há muito tempo atrás, eles viviam em uma aldeia no 
fundo do Rio Araguaia, não conheciam outro lugar, tinham uma vida bem diferente 
desta de hoje, lá não tinha doenças, os índios não envelheciam, as plantações não 
morriam, os animais não atacavam: um verdadeiro paraíso. (texto produzido por Luiz 
Carlos Sariina, André Mauri, José Carlos Temassare e Renato Mauri, em maio de 
2005, na Aldeia Buridina) [grifo meu] 
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 Essa noção da perfeição da vivência subaquática está presente em diversos relatos, 

parecendo ser esta a lembrança primordial de um tempo de bonança. Digo “lembrança 

primordial”, já que, a noção de um passado perfeito não se desfaz: outras lembranças a 

seguem, se “repetindo” em diversos momentos conforme as narrativas de suas histórias. No 

decorrer das entrevistas são apresentados diversos exemplos desta noção demonstrando que 

para os Karajá a perfeição está não só na origem mítica do grupo, mas também reaparece 

em vários momentos do passado, em contraposição a um presente que sempre é imperfeito. 

Por mais que o momento descrito seja de sofrimento, paradoxalmente, é complementado 

pela idéia de que “nesse tempo era melhor do que é hoje”.  

 

 Diretamente relacionado a essa “perfeição dos primórdios” parece estar o 

sentimento de um retorno à origem quando se enunciam frases que demonstram o desejo de 

“viver como no passado”, “resgatar nossa origem”, “ser como nossos avós”, “voltar a ser 

Karajá de verdade”. A compreensão dessas falas fornece elementos esclarecedores para a 

análise de diversos discursos, sendo a narração das histórias míticas, um momento-chave 

para que se compreenda o processo de afirmação identitária dos Karajá na 

contemporaneidade. Conforme Eliade “o retorno à origem oferece a esperança de um 

renascimento [. . .] tem-se a impressão de que, a vida não pode ser reparada, mas somente 

recriada mediante um retorno às fontes” (2000: p. 33). Assim, “por ocasião da 

reatualização dos mitos, a comunidade inteira é renovada, ela reencontra as suas ‘fontes’, 

revive as suas origens” (2000: p. 37). 

 

 Mesmo que para os Karajá de Buridina, as histórias míticas não sejam “revividas” 

através dos ritos (já que há alguns anos não realizam suas festividades tradicionais), o fato 

de rememorar essas histórias e contá-las aos mais jovens é também uma maneira de recriá-

las, ao atribuir aos discursos, elementos identitários fundamentais para a re-significação da 

identidade étnica. Essas questões serão retomadas no decorrer do capítulo para delinear a 

constituição da identidade étnica em Buridina. 
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3.2 O surgimento da Aldeia Buridina: Tradição Oral Re-Significada 

 

 Os Karajá são tradicionalmente habitantes da região do Araguaia, conforme atestam 

os dados arqueológicos. Se considerado o caráter de grande mobilidade que caracteriza as 

sociedades indígenas brasileiras, perante as imposições migracionais ocasionadas por 

conflitos interétnicos ou pela pressão exercida por frentes de expansão econômica, é 

peculiar a resistência Karajá a seu local de origem. Esse vínculo tradicional busca ser 

validado ao recorrer às referências míticas para legitimação da presença Karajá em toda a 

região do Araguaia:  

 
. . . os pajé, os rari, falam que tem Karajá no fundo do rio, eles é que protegem os 
peixes, os animais, então quando o Karajá vai numa pescada em algum lugar, ele não 
deve entrar no lago ou no rio, sem uma reza, ou seja, sem pedir uma autorização para 
um chefe dos Aruanã, tem que pedir licença a ele, pra que possa tomar banho ou nadar 
no rio, entrar na mata .  . . (entrevista concedida por Wahuka Karajá em junho de 2003, 
na Aldeia Buridina) 

 Quando perguntado sobre a antiguidade da presença Karajá em Aruanã, Hawakati 

Karajá afirma: 

 
A minha mãe me conta que primeiro surgiu os Karajá, ela fala que foi os Karajá 
primeiro. Eu já perguntei isso várias vezes assim, mas a resposta era sempre a mesma: 
primeiro chegaram os Karajá, depois que chegaram os brancos, mas os brancos 
afirmam que . . .  tem muitos que dizem que a gente não tem o direito. (entrevista 
concedida por Hawakati Karajá à Prof. Maria do Socorro em 1995, na Aldeia Buridina) 

 

 A fim de corroborar com a afirmação tradicional, Hawakati confirma a ocupação 

Karajá anterior aos “tori” (termo Karajá que designa os não-índios) utilizando-se também 

da memória dos não-índios e da legitimação científica, através de dados arqueológicos e 

históricos: 

 

E eu perguntei pro Seu Adão (morador antigo da cidade, que faleceu no ano passado) e 
ele confirmou que tinha uma aldeia ali, só que não era uma aldeia fixa, porque os 
Karajá têm mania de morar um ano, dois anos num determinado lugar e depois mudar 
de novo, voltar de novo pra aldeia que vai morar, teve até um levantamento 
antropológico aqui no Rio Vermelho que confirmou isso, e vários historiadores antigos 
mesmo da cidade também já disseram isso. (entrevista concedida por Hawakati Karajá 
à Prof. Maria do Socorro em 1995, na Aldeia Buridina) 
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Em diversos relatos, a narração do surgimento da Aldeia Buridina, busca legitimar a 

presença Karajá em Aruanã, antes do surgimento da cidade. Nessas narrativas, a referência 

ao antigo líder Kapitxana é sempre trazida pelos mais velhos da aldeia, sendo ele 

considerado como “fundador” da Aldeia Buridina. Segundo Diriti Karajá, ceramista 

tradicional e esposa de Mário Arumani, que era a este tempo,  cacique eleito na aldeia: 

 
Minha avó. . . conta pra nós que essa aldeia aqui não tinha ninguém branco, só uma 
casa de branco do outro lado de lá longe, aqui tem é o pai da Tia Lídia, o nome dele é 
Kapitxana, ele começou essa daí [a aldeia]. Tia Lídia nasceu daqui, o nome dela é 
“Bikuria”. . . aí juntou gente aqui, um monte de Javaé, de Fontoura, de Luciara, de 
Macaúba, aí ficou a maior aldeia essa daí, daí tem aruanã, tem dança de aruanã, tem 
assim na casa grande lá, aí tinha, aí que começou. . . (relato concedido por Diriti Karajá 
em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

Segundo Hawakati, dissensões internas geraram o surgimento da aldeia em Aruanã, 

devido à acusação de feitiço atribuído a Kapitxana, antigo líder acima referido e bisavô de 

Hawakati: 

. . . então a partir daí começou a separação de dividir em grupo, mais por causa de 
desentendimento, porque o Karajá até hoje ele acredita em feitiço, a pessoa que mexe 
com raizada é espírita, se tem o poder de fazer o bem diz que tem o poder de fazer o 
mal também, então diz que isso é que aconteceu com um dos meus bisavô (chama de 
bisavô assim, mas na verdade é mais lá pra trás), que ele era raizeiro muito bom, aí diz 
que todo menino que morria, as crianças que adoecia, jogava tudo em cima dele, aí 
disse que judiava de bater nele, aí chegou um certo ponto, parece que eles eram em sete 
irmãos e ele era o mais novinho né, ele desgostou tanto que veio embora, pegou a 
esposa dele e veio embora. (entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 
2003, na Aldeia Buridina) 

 

 Hawakati narra o caminho percorrido por Kapitxana, relembrando aquilo que seu 

bisavô lhe contou, e buscando rememorar os locais percorridos no Araguaia, na tentativa de 

reconstruir fielmente o que lhe foi passado pelo antigo cacique: “isso era há muito tempo 

atrás, num tinha civilização nenhuma aqui no Araguaia, mas tinha aldeia da Ilha do Bananal 

até chegando aqui, que eu vim de canoa mais meu avô e ele foi me mostrando os pontos 

onde era aldeia” (entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 2003, na Aldeia 

Buridina). Após citar vários destes locais, continua: 
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. . . então ele veio passando por esses locais e o pessoal convidava ele assim pra 
almoçar, pra jantar, mas não convidava pra morar, então ele acabava a refeição e ia 
embora, até que chegou aqui, num local que não tinha ninguém, fez a cabana dele, aí 
disse que pra surpresa dele, de um ano para o outro foi uma das maiores aldeias Karajá, 
ele chamava Kabithana, ele que fundou a aldeia . . . então pouca gente sabe da 
fundação da aldeia que ele fez, mas uns pessoal antigo, uns historiador antigo mesmo, 
chegou a tocar no assunto. (entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 
2003, na Aldeia Buridina) 

 

 Há uma referência constante à presença dos Javaé desde a origem da Aldeia 

Buridina. Considerados como “parentes” pelos Karajá27, demonstra-se a existência de uma 

relação intensa entre os Karajá e Javaé em Aruanã: 

. . . então daqui pra lá ficava tudo misturado com os Javaé também, Javaé é o mesmo 
que Karajá, mas só que a língua deles é meio diferente um pouquinho, mas nós 
entendemos o que eles falam. (entrevista concedida por Mário Arumani em junho de 
2003, na Aldeia Buridina) 

 

. . . pra surpresa dele [Kapitxana] diz que a aldeia aqui foi formada de Javaé e Karajá, 
mas eles vieram depois que o Kapitxana veio. (entrevista concedida por Hawakati 
Karajá em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

. . . os Javaé falam a mesma língua, um pouquinho diferente, então são duas coisas, 
uma etnia só mas com dois conceitos de ser diferente, na verdade aqui tinha Javaé e 
Karajá, inclusive ainda hoje tem a Dona Ana que ela é Javaé e mora aqui, o Renan 
também, o pai dele é Karajá e a mãe é Javaé, então sempre teve essa mistura aqui, 

                                                 
27 Ao comentar sobre a relação entre Karajá e Javaé, Wahuka diz que “essa divisão também funciona como 
um mito”, contando que “os Javaé falam que há muitos anos atrás os Karajá tiveram conflito com muitos 
índios, outros grupos de índios, então sempre brigou com Xavante, com Kayapó, Tapirapé (todos os  índios 
que ficavam perto do Araguaia), então por último eles brigaram com os Tapirapé, Tapirapé matou Karajá, 
Karajá matou Tapirapé, e pegava as crianças, então foi criando nas aldeias, aí com o tempo foi pedindo que os 
Javaé (Tapirapé) casasse só com outros Tapirapé, que não misturasse com os Karajá, as crianças que tinham 
sido pegas não queriam que misturasse, só que quem criava Tapirapé considerava como filho ou filha, eles 
não aceitaram isso, aí com o tempo um Tapirapé, viu que tinha muito preconceito entre eles, aí eles se 
reuniram e falaram, olha nós somos Tapirapé (e eles falam uma língua muito diferente), então nós vamos ter 
que sair desse povo, eles não querem aceitar a gente como eles, nós somos outras pessoas diferentes, então 
acho que nós devemos sair, então quando ele já tava grande, adulto, tinha casado com outra Tapirapé, então 
essa conversou com os outros, convenceu, e ele pediu pro cacique que tava lá, e pediu pros pais e avôs (que 
ele considerava avô) pra que eles saíssem, então aí as lideranças, os caciques, pediram: −Não, então vocês vão 
pro Rio Javaé, pro braço menor do Araguaia, vocês vão ficar pra lá, porque lá tem a melhor criação de aves, 
tem cuereiro, tuiuiú, jaburu, arara-vermelha, arara-amarela, era pra aquela região, sempre os Karajá caçavam 
pra lá, aí pediu: então vocês vão proteger aquelas aves que tão pra lá, e aí vai ser bom pra gente. . . Foi assim 
a mudança dos Javaé, saíram do Araguaia para o Javaé, e eles permanecem até hoje no Javaé, e eles não se 
consideram como Karajá, eles não são Karajá, eles são Javaé, se falar pra eles que eles é Karajá eles não 
aceitam né. . . então quando eu tive nos Javaé, eles falaram pra mim que eles não gostam dos Karajá, eles 
gostam dos Tapirapé, que os Tapirapé é que são parentes deles” (entrevista concedida por Wahuka Karajá em 
junho de 2003, na Aldeia Buridina). 
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Javaé e Karajá. (entrevista concedida por Wahuka Karajá em junho de 2003, na Aldeia 
Buridina) 

 

Mário Arumani, líder tradicional na aldeia, nasceu na Ilha do Bananal e ainda jovem 

se mudou para a Aldeia Buridina, logo após seu casamento com Dona Diriti Karajá, 

vivendo na aldeia até o momento de seu falecimento em outubro de 2005. Durante a coleta 

desses relatos em 2002 e 2003, Arumani era cacique da Aldeia Buridina, e 

tradicionalmente- como ele gostava de destacar- “cancioneiro Karajá” e “barqueiro de 

profissão na cidade”. Seus relatos se iniciam fazendo referência ao surgimento da aldeia, se 

remetendo às lembranças da infância, ao narrar sua chegada à aldeia em meados da década 

de 1940:  

 

O que eu conheci, que é o que eu sei dizer, é que a primeira vez que nós viemos, eu  
não sei dizer que ano era porque naquela época não tinha folha nem nada não, então 
não sabia nem falar o português, nem meu pai nem minha mãe, aqui o povo conhecia 
que era a maior aldeia, a de Aruanã. De seis anos pra sete anos eu tinha. . . aí nós 
chegamos aqui, e aqui tinha até a dança de Aruanã, era bem ali (apontando), então 
daqui pra lá ficava tudo misturado com os Javaé também. (relato concedido por Mário 
Arumani, em outubro de 2002, na Aldeia Buridina) 

 

 Percebe-se uma grande ênfase no tempo em que Buridina era uma das maiores 

aldeias Karajá. Essa afirmação é recorrente nos discursos, sendo este período relatado com 

grande animação, apontando como evidência da importância da aldeia, a existência de duas 

casas de dança aruanã: 

 

Ele [Kapitxana] foi dando lugar pra todo mundo morar, acho que com o passar do 
tempo aqui era uma das maiores aldeias na beira do Araguaia. . . não era normal numa 
aldeia ter duas casas de aruanã, que sempre tem uma, e aqui é o contrário, tem duas 
casas, quer dizer que tem muito índio, que nenhuma aldeia aqui na beira do Araguaia 
tem isso. (entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 2003, na Aldeia 
Buridina) 

 

. . . Aruanã não é uma nova aldeia, é uma aldeia muito antiga, o meu ex-sogro sempre 
me falou da Aldeia Buridina, então ele sempre me falava assim que meu pai viveu aqui 
com minha mãe, que aqui era uma aldeia muito grande, entre as aldeias mais antigas. 
(relato concedido por Wahuka Karajá em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 
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Os relatos concedidos por moradores antigos da cidade de Aruanã, confirmam a 

referida grandiosidade da aldeia no passado e evidenciam uma relação de amizade com a 

comunidade de Buridina, estando mescladas, uma percepção real dos indígenas com um 

imaginário pré-existente. Assim, Dona Neguita, aruanense de 87 anos que mora no centro 

da cidade, relembra a relação com os Karajá: 

 

Eu conheci as índias que moravam aqui: era a Lídia, a Alice e a Iracema; os homens 
eram o Jacinto, o Joãozinho e o Cachoeira. Ali pra baixo [apontando], tinha a escola 
que chamava “colégio dos índios” [Colégio Isabel]. E minha mãe falava do Kapithana, 
falava que ele é que comandava esta turma aí, era o cacique onde hoje é a gleba. Eu me 
lembro dos Karajá que não tinha roupa não, era índio puro mesmo. Quando você é 
amigo deles, é mesmo, mas quando não é, se você faz alguma coisa com eles, vira 
bicho: é porque não é batizado sabe! Depois que começou a batizar até que melhorou, 
um bocado dos índios morreu antes. Esses que eu conheci mesmo já eram melhores, 
batizados, me chamavam pra ensinar falar a língua (relato concedido por Dona 
Neguita, em julho de 2005, na cidade de Aruanã) 

 

Dona Neguita, em longas conversas, descreve diversos momentos de sua juventude, 

vivida com as amigas Karajá hoje falecidas. Destaca também o desenvolvimento da cidade 

de Aruanã e a maneira com que “os índios foram se civilizando”. Sr. João de Mello é 

escritor de contos populares e morador da cidade desde criança, hoje com 87 anos é figura 

conhecida por todos na cidade, cheio de histórias pra contar, de fala agradável e alegre: 

 

Os índios tinham uma aldeiazinha pequena na rua de cima, em 1937 (por aí), casinhas 
com uma entrada no chão, eles não primavam muito pela construção não, queriam só 
cobrir mesmo pra fazer um abrigo. Na época do estio quando tem praia, eles iam pra 
lá, tinham duas esteiras: uma pra deitar e outra pra cobrir o sol. Eles deitavam e 
ficavam ali o dia todinho (esta é a vida melhor que tem, né!). Saiam pra pescar, tirar 
um mel e voltavam pra lá porque é o que eles gostam mais. (entrevista concedida por 
Sr. João de Mello, em julho de 2005, na cidade de Aruanã) 

 

Tanto o relato de Dona Neguita quanto o do Sr. João de Mello, iniciam-se 

atribuindo a característica “selvagem” como fundamental para a definição indígena: “Eu me 

lembro dos Karajá que não tinha roupa não, era índio puro mesmo”, “eles não primavam muito 

pela construção não, queriam só cobrir mesmo pra fazer um abrigo”. No entanto, o estereótipo 

do índio selvagem adquire conotações diferentes nas duas falas. Enquanto Dona Neguita 

enfatiza o “mau selvagem”: “se você faz alguma coisa com eles, vira bicho: é porque não é 
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batizado sabe”,  Sr. João de Mello caminha para o “bom selvagem”: “Eles deitavam e ficavam 

ali o dia todinho (esta é a vida melhor que tem, né!). “Saiam pra pescar, tirar um mel e 

voltavam pra lá porque é o que eles gostam mais”. 

 

É predominante a idéia de um índio idílico (“índio puro mesmo!”) nos relatos dos 

moradores mais antigos da cidade, quando estes se referem ao passado da Aldeia Buridina. 

Fica evidente nos relatos dos moradores da cidade, a presença de uma visão romantizada 

acerca dos indígenas, atribuindo-lhes um caráter infantil, ao destacar a inocência das ações 

por eles empreendidas, parecendo estar nesta característica, alicerçada a relação pacífica tão 

destacada em todas as entrevistas. A principal diferença do passado em relação ao presente, 

está na perda desta “inocência” infantil e selvagem que caracterizou a comunidade no 

passado: 

 
Hoje é mais pra civilização do que pra vida indígena né, eram tudo selvagens, agora tão 
tudo mais pra uma vida cristã, a vida nossa mesmo, as coisas nossas, já fazem os 
mesmos trabalhos, eles fazem também pra ganhar dinheiro por dia, mas eles naquela 
época vendiam algum artesanato, algum mel pro tori turista, e o turismo naquela época 
era pouco, muito pouco, mas eles vendiam pra eles em troca de miçanga, roupa, 
rapadura, tudo eles faziam troca. Ah, é diferente daquela vida de antes, a vida deles tá 
mais folgada do que antes, não tem mais aquelas ignorâncias que tinha, de achar que 
morria só de feitiço, só de malefício, essas bobagens só. . . (entrevista concedida por 
Sr. João de Mello, em julho de 2005, na cidade de Aruanã) 

 

Nos discursos acerca das relações econômicas, se assenta a desqualificação dos 

Karajá como “menos índios”: trabalhar é aceitável, mas ser assalariado não. Da mesma 

maneira, comercializar sim, mas através de “trocas” e não por dinheiro. Para estes 

moradores, o conhecimento que veio substituir a “ignorância” tomou lugar da inocência 

que caracterizava o índio de verdade. O desenvolvimento econômico (e cultural, em 

oposição à idéia de atraso), tornou-lhes a vida “mais folgada”, mas também fez deles 

“menos índios”. Sr. João de Mello busca detalhar todos os episódios por ele contados, 

destacando o conhecimento apreendido sobre a cultura indígena, e exaltando uma imagem 

bastante idealizada e saudosista acerca da convivência com os Karajá no passado: 

 



 
 

157

Naquela época era muito bom, que eles tinham aquela convivência bonita com nós: 
eles eram tudo crianças, né. Se chegava uma pessoa igual eu lá, com cabelo ruim, preta 
assim, eles riam de nós, faziam crítica, falavam: oh, esses são mais escuros que nós, 
são pretos, tem cabelo ruim, encolhido. Tudo era motivo pra rir e era bom, por isso, 
porque eles eram umas crianças, e assim a gente tinha aquele convívio tão feliz com 
eles. Gostava muito de ir lá. (entrevista concedida por Seu João de Mello, em julho de 
2005, na cidade de Aruanã)  

 

 Inserida também na perspectiva do bom selvagem, a idéia do índio como criança foi 

reforçada desde o início do século XX, com os ideais do SPI e da tutela estatal. Sr. 

Melquides, também nascido na antiga Leopoldina, destaca sua atuação na Expedição 

Roncador-Xingu e sempre se refere aos Karajá em oposição aos Xavante (contando 

orgulhosamente sobre a sua participação no contato estabelecido com este grupo étnico na 

década de 1950), construindo uma imagem arquetípica dos Xavante como “índios de 

verdade”. Em oposição a essa imagem acerca dos Xavante, os Karajá são por ele 

representados como pacíficos e “desprotegidos”: 

 
O Karajá foi um índio muito desprezado bem antes, não tinha nada, não era um índio 
chefiado, vivia por conta própria, aquele homem nu, na beira, muitos morriam de febre, 
muita peste que eles pegavam, num tinha quem remediasse. Aí foi só quando o 
Juscelino se apoderou do poder, que começou a ter um contato certo com eles, foi que 
melhoraram a vida, que aí foi que o governo tomou providência, tratando deles, até 
mesmo deu aula, hoje já tem até índio entendido. . . aí foi que começou a vida dos 
Karajá. (entrevista concedida por Sr. Melquides, em julho de 2005, na cidade de 
Aruanã) [grifos meus] 

 

 Essas projeções acerca do “índio real” se confundem com o índio imaginado, 

criando armadilhas que negam sua existência étnica pelo fato de não se conformarem a 

essas idealizações: índio bom é aquele que é criança e índio de verdade é aquele que é 

selvagem. É significativo que o Sr. Melquides considere que a vida dos Karajá começou a 

partir das providências governamentais. Por “perderem” a inocência da infância e 

“dependerem” de assistência do governo, os Karajá de Aruanã são tomados como não-

índios ou, razoavelmente, vistos como “menos índios”. 
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3.3 Da grande “Aldeia Aruanã” à decadência da aldeia 
 
 
 
 A década de 1940 é um período especialmente marcante para a comunidade de 

Buridina já que, ao mesmo tempo em que simboliza o auge da aldeia, representa também 

um momento trágico, onde alguns eventos concomitantes ocasionam a “decadência” da 

aldeia, restando apenas duas famílias no local. Vale lembrar que nessa mesma década, os 

Karajá da Ilha do Bananal estampam os jornais, recebendo a visita do então presidente 

Getúlio Vargas e tornando-se ícones da presença indígena na campanha nacionalista de 

Vargas. Enquanto isso, distantes da idealização que serviria à nação, os Karajá de Buridina 

são apresentados como aculturados, integrados ao trabalho e aos vícios da população 

regional.  

 

  Novamente uma acusação de feitiçaria é segundo eles, causa de transformações na 

vivência Karajá, agora com a dispersão da comunidade, devido à morte de um índio 

considerado feiticeiro por outros da mesma comunidade. Nessa mesma década, ocorre um 

surto de sarampo (alguns dizem catapora), que reduz a população pela metade, agravando a 

crise interna na aldeia. Este momento é retratado com grande pesar por estes: 

 

. . . e mais uma vez esse problema de feitiço acabar com a aldeia . . . isso, data mesmo, 
deve ser. . . 1940, é em 1940 mesmo, porque conversando com uma professora que já 
residia aqui, ela me confirmou isso, que ela saiu daqui a aldeia já era grande, e 
voltando depois de 40, ela disse que ficou surpresa, que a aldeia tinha acabado pela 
morte de um raizeiro, porque morreu uma menina, aí culparam ele e mataram ele, aí 
por causa da morte dele foram embora, aí depois veio a doença né, que é a catapora, aí 
as duas ajuntou e acabou com a aldeia . . . e foi assim muito triste, tinha sarampo, dava 
aquela febre alta, ia banhar, aí logo vinha morrendo dois, três . . . e acho que em uma 
semana assim, morreu mais da metade, eles falavam que era feitiço, foram embora. . . 
aí sobrou só meu avô que é o Jacinto, e meu finado Tio Pedro que é esposo da Tia 
Maria, que é o pai da Kari. (entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 
2003, na Aldeia Buridina) 

 

. . . então Aruanã começou assim, teve uns problemas, uns índios mesmo que matou o 
outro, aí os índios esparramaram, uns foi descendo pra ilha, outros foi subindo pra 
cima, foi a mãe do Renan mesmo, pai, avô, avó, tudo era vivo. . . então assim é que era, 
Aruanã foi acabando, os Karajá daqui foi acabando, única pessoa que ficou aqui foi 
uma tal de índia que chamava Rosa, ela chama “Bikrobiru”, nome indígena. (entrevista 
concedida por Mário Arumani em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 
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. . . começou da Luciara, da turma da Luciara que matou da nossa família, nossa 
família pertinho, matou. . . aí é, aí outro morre, aí de novo vai na Fontoura, Luciara, 
tudinho, até Javaé vai lá pra terra deles. . . aí diminuiu essa aí, aí ficou Tia Lídia com 
marido dela, Maurehi é o marido dela, ela num tem filho, vai criar menino é dos outro, 
ela morreu. (entrevista concedida por Diriti Karajá em junho de 2003, na Aldeia 
Buridina) 

 
 

Segundo Mário Arumani, é nas terras que começaram a ser vendidas nesta época, 

que atualmente estão construídas casas de não-índios dentro do território hoje reconhecido 

como Karajá, inclusive o cemitério onde estão enterrados seus antepassados. Em suas 

palavras: “Nessa época lá era o nosso cemitério, é por isso que eles tão brigando até hoje aí, 

eu mesmo também não gostei disso, porque cemitério nosso é sagrado” (entrevista 

concedida por Mário Arumani, em junho de 2003, na Aldeia Buridina).  

 

Segundo ele, o não-reconhecimento étnico da comunidade de Buridina por parte da 

FUNAI até o final da década de 1970, impediu que a situação fosse solucionada: “Foi 

porque nós ficamos desconhecidos. . . quando foi de 78 pra cá foi que a FUNAI começou a 

reconhecer nós, que tinha índio aqui, então já era tarde, o pessoal já tinha tomado conta, já 

construíram pra lá e pra cá, fizeram acosto lá”.  

 

Lidos de maneira superficial, a impressão é de que os Karajá receberam com apatia 

o esbulho de suas terras: não reagiram diante da situação, aguardando uma ação do órgão 

indigenista e hoje estariam fadados a aceitar a perda, contando somente com a luta de 

outros que viessem intervir a seu favor. Ao analisar mais atentamente as falas, é possível 

perceber antes, um traço de mentalidade peculiar aos Karajá. As palavras do antigo cacique 

Maurehi, reproduzidas no laudo antropológico acerca do grupo, sinalizam essa visão de 

mundo: 

 

Eu podia ter pegado tudo [o território que antes era ocupado pelos índios]. . . Eu bestei. 
. . Agora os meninos não estão agüentando. . . Vocês podiam lembrar era naquele 
tempo que vocês começaram a amansar nós. . . Mas eu num sou bravo. . . Agora tem 
muita casa, tem amigo, tem comadre, tem compadre nesse meio ai. . . Eu vou falar. . . 
Acho que não adianta tirar onde tem casa boa, agora onde não tem gente pode tirar, ai 
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nós vamos tentando fazer a plantação. (entrevista concedida por Jacinto Maurehi, ao 
antropólogo Manuel Ferreira Lima Filho, em janeiro de 1992) 

 

 A simplicidade das palavras de Maurehi, demonstram uma consciência histórica da 

situação em que se encontravam: podia ter sido diferente, mas não foi. Por que “amansar” 

quem não era “bravo”? As imposições da colonização rumo ao interior do Brasil deixaram 

suas marcas, mas uma resistência silenciosa se processava por parte dos Karajá. 

Estabeleceram vínculos de amizade enquanto reordenavam sua cultura diante dos eventos 

históricos que se apresentavam. Entender que diferentes temporalidades geram histórias 

diferenciadas, talvez seja a chave para complexificar o que é apontado meramente como 

“apatia” dos Karajá, questão essa, que será retomada na conclusão do trabalho.  

  

 Essa consciência histórica fica bastante evidente nas palavras de Renan Wassuri. 

Artista de talento reconhecido pelos Karajá e pelos não-índios, Renan era vice-cacique da 

Aldeia Buridina no momento da coleta de entrevistas em 2002 e 2003. Em seus relatos, 

ressalta a preocupação com a atual situação dos Karajá em Aruanã, e um “rancor” quanto à 

discriminação a que a população envolvente os submetera, sendo a questão da saúde 

representativa deste descaso: 

 

Eu nasci aqui, me criei aqui, agora os antepassados foi meio sofrido, de discriminação 
ao índio, aí na cidade, e aí também pela saúde. . . eu perdi o pai e mãe por falta de 
assistência, meu pai faleceu tuberculoso, minha mãe também. . . aqui era só três ou 
quatro famílias só, família pura aqui era a nossa, aí tinha meu tio Jacinto com o 
Hawakati, e o Arumani e meu tio Joãozinho que é pai da Iraci e do Nicolau. . . então a 
discriminação era demais aqui, era só essas famílias mesmo que existia, quase 
acabamos aqui, o pessoal foi indo. . . (entrevista concedida por Renan Wassuri, em 
junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

 Renan Wassuri se refere a este tempo com uma espécie de saudosismo, se 

remetendo a um tempo de bonança, que paradoxalmente é um tempo de  sofrimento, já que 

demarca a década de 1970 como o início de um momento de “perda da cultura”, momento a 

partir do qual, em suas palavras, ele é obrigado a sair da aldeia em “busca da cultura 

tradicional” que se tornava cada vez mais distante: 
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Isso foi em 70. . . que aí não tinha turista, não tinha também casa, só as casinhas de 
tábua que tinha ali no centro, tudo ali era cerradão, num tinha construção não,  num 
tinha turista, tinha fartura de peixe, tudo, tartaruga, então a gente vivia nesta forma, 
sem faltar nada. (entrevista concedida por Renan Wassuri em junho de 2003, na Aldeia 
Buridina) 

 

Na narração de sua história de vida, Renan busca demonstrar um vínculo intrínseco 

com a cultura tradicional, individualmente, e a necessidade da retomada dos elementos 

tradicionais para melhoria da vida da comunidade, em especial através do contato com a 

cultura de outras aldeias Karajá, em seus momentos cotidianos. Assim ele se refere: 

 

. . . agora já pra parte desta história de perder a cultura, perder as tradições, a gente 
pensa muito pra não perder, e assim fiquei quinze anos na Ilha do Bananal, eu tinha 
que de qualquer forma buscar a cultura, se não buscasse eu ia me perder, perder a 
cultura, ia perder tudo, totalmente perdido, é o que tá acontecendo aqui na Aldeia 
Buridina, a Buridina tá perdendo, tá perdendo, daqui uns anos não vai ter mais. . . 
(entrevista concedida por Renan Wassuri em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

 Para ele, a “solução” apontada pela comunidade de Buridina para esta “perda da 

cultura” é o contato com outras aldeias Karajá, havendo uma preocupação especialmente 

com os mais jovens. Já comentei anteriormente que é recorrente a idéia de um “retorno ao 

passado” como forma de recriação da vida, já que parece não ser possível reparar o que 

existe. Assim, retornar à origem é uma maneira de vitalizar a esperança de uma vida 

melhor. (ELIADE, 2000) 

 

 É interessante notar que aparece nos relatos do Sr. João de Mello e também de Sr. 

Melquides, moradores antigos da cidade, a argumentação de que a partir dessa época, eles 

melhoraram muito, inclusive na “vida corporal”, já que hoje teriam “mais asseio e 

melhores hábitos de higiene”, além de “uma comida que é mais forte”. Neste sentido, Seu 

João de Mello considera que “a mudança é positiva, já agora, eles tão compreendendo que 

existe doença, que tem que vacinar as crianças, vivem bem melhor do que naquela época, é 

que era selvagem de tudo a vida deles.” (relato concedido por Seu João de Mello, em julho 

de 2005, na cidade de Aruanã). Da mesma maneira, Dona Neguita considera que, 

 
Hoje eles estão mais civilizados, já trabalham né, que antes não trabalhavam, 
antigamente não, era só na pesca, na roça. Antes pra eles era muito difícil, hoje tá mais 



 
 

162

adiantado, antes fazia qualquer coisa, matava por qualquer besteira, do final de 1970 
pra cá é que foi melhorando, hoje são mais cristãos, batizados, tomam banho, num vira 
bicho mais . . . (entrevista concedida por Dona Neguita, em julho de 2005, na cidade de 
Aruanã) 

 

 Os mesmos acontecimentos que os moradores mais antigos apontam como positivos 

por conduzir de uma vida selvagem para uma vida civilizada, serão utilizados em outros 

momentos das entrevistas para exemplificar a descaracterização étnica da comunidade. 

Cabe destacar as idéias fantasiosas que circundam a noção do índio selvagem: a 

alimentação era “fraca”, não tomavam banho e “viravam bicho” antes de serem batizados. 

Exemplos de que permanecem as mesmas noções vagas e distantes que permeavam nosso 

imaginário desde o período colonial. 

 

 Narrando o contexto de perda dos referenciais tradicionais que se acirrou na 

comunidade desde a década de 1970, Hawakati enfatiza os momentos em que sua liderança 

foi fator fundamental para assegurar a permanência dos Karajá na Aldeia Buridina. Um 

destes momentos é a tentativa de retirá-los do local de moradia na década de 1980, levando-

os para uma aldeia na Ilha do Bananal. 

 
Teve o problema da área com a redução dos índios, quando sobrou poucas famílias e 
até o tutor tentou tirar nós daqui, disse que pra melhoria de vida, era pra ir pra Aldeia 
de Damiano da Cunha, eles alegavam que nós daqui de Aruanã, éramos original de lá, 
e eu não sei de onde tiraram isso! A aldeia fica na ponta norte da Ilha do Bananal, eles 
são Javaé, agora aí que eu não sei de onde é que vieram com essa idéia (entrevista 
concedida por Hawakati Karajá em junho de 2003, na Aldeia Buridina). 

 

 Segundo indicam os relatos, a falta de assistência da FUNAI desde a sua criação era 

decorrente da argumentação de que o “lugar” dos Karajá era na Ilha do Bananal, havendo 

diversas tentativas de retirá-los de Aruanã desde o período do SPI. Hawakati fala com 

rancor da falta de apoio da comunidade: “Aí diz que o Arumani falou que morar aqui ou na 

Ilha do Bananal não fazia diferença, e o Nicolau da mesma forma, que não valia a pena 

lutar por um lugar que não era da origem dele”. Destaca também a surpresa advinda do 

apoio da população aruanense: “E ai pra minha maior surpresa, que eu não esperava, eu tive 

o apoio do pessoal da rua, como se fosse uma pessoa assim da família, de índio, então isso 
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pra mim só me deu força”. Evidencia também o um questionamento quanto à atuação da 

FUNAI neste momento: 

 
. . . então aconteceu que eu procurei me aprofundar mais como era o trabalho da Funai 
com relação ao índio, qual era a força, a subordinação, tudo isso, procurei saber, aí eu 
vim a saber que não tem nada disso de obrigar o índio a fazer o que ele não quer, o 
trabalho de tutor não tem nada disso, ele tem que fazer o que o índio pede, mas nunca 
chegar no índio e falar que tem que ser do jeito deles não, então por aí eu vim ver que 
tá errado. . . (entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 2003, na Aldeia 
Buridina). 

 

 A crítica à atuação da FUNAI é constante em praticamente todas as situações. O 

poder exercido pelo órgão divide a aldeia. Por um lado uma recusa, permanecendo um 

ressentimento quanto ao não-reconhecimento da aldeia até recentemente (somente em 

1986, a FUNAI envia um grupo de funcionários para verificar a situação da aldeia, e só em 

1992 é instalado um Posto Indígena) como território indígena; e por outro lado um vínculo, 

por parte de algumas famílias que são favorecidas pelas suas ações. Nesse entremeio, não 

resta dúvida de que as práticas usurpadoras do SPI e a omissão da FUNAI, têm sua parcela 

de responsabilidade pelo que chamam de “decadência” da Aldeia Buridina. 
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CAPÍTULO 4- IDENTIDADES NEGOCIADAS 

 
 

A diferença não pede tolerância, respeito ou boa-vontade.  

A diferença, desrespeitosamente, 

 simplesmente difere. 

Tomaz Tadeu da Silva 

 
 

 
 Tendo apresentado um repensar da história Karajá em Aruanã através da seleção de 

entrevistas concedidas por moradores da Aldeia Buridina, foram fornecidas pistas 

essenciais para analisar a auto-identificação étnica da comunidade. Em meio ao contexto 

que possibilitou a afirmação da etnicidade nesta situação histórica, revelaram-se relações de 

poder intrinsecamente vinculadas à conquista de uma percepção total do caráter de sujeitos 

históricos aos índios de Buridina. Buscando compreender estas relações, problematizo os 

conflitos internos e externos à aldeia, entendendo que as transformações ocorridas na 

década de 1990 tornaram patentes, situações de disputa por poder que pareciam ofuscadas 

até este momento. Esses conflitos podem ser percebidos por meio do redimensionamento 

do papel das lideranças indígenas na aldeia e através dos conflitos decorrentes das disputas 

territoriais entre Buridina e a cidade de Aruanã. 

 

 
4.1 Lideranças Tradicionais e Jovens Lideranças: Identidades Negociadas 
 
 
 
 Instigou-me a maneira com que as lideranças tradicionais (diferentemente das 

jovens lideranças), respondiam quando perguntados sobre a história da Aldeia Buridina: 

geralmente se referindo à origem mítica do grupo Karajá. Já os relatos dos jovens da aldeia, 

geralmente se iniciam falando sobre a discriminação na cidade, a luta pela demarcação de 

terras ou a recuperação do uso da língua Karajá, elementos que apresentam importância 

fundamental em todos os relatos, inclusive nas falas dos não-índios. 
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É evidente a preocupação existente, por parte dos mais velhos da aldeia, quanto ao 

resguardo da cultura tradicional, já que os detentores destes conhecimentos no futuro serão 

os jovens e crianças que hoje, segundo eles, “não se preocupam em saber as coisas do 

índio” (entrevista concedida por Mário Arumani, em setembro de 2002 na Aldeia 

Buridina). É compreensível que os mais velhos considerem que assim seja, e quando o 

fazem estão assumindo um papel que foi das antigas lideranças (Kapitxana, Maurehi e 

Arumani) e hoje é de Hawakati, Nicolau, Renan: o papel de “guardiões da memória e da 

tradição”. 

 

Há uma percepção, por parte dos mais velhos, da tradição como articuladora dos 

laços de solidariedade, e através de conversas com os mais jovens, evidencia-se um 

questionamento dessa tradição, quando ela se impõe através de preceitos a serem 

cumpridos de forma mecânica, instaurando assim, um embate quanto ao caráter da tradição. 

Mais especificamente, os jovens questionam a aceitação da tutela e a dependência em 

relação aos órgãos institucionais (FUNAI, FUNASA, governo estadual e prefeitura) por 

parte dos mais velhos da aldeia. Segundo eles, essa dependência fica evidenciada em 

trechos como estes: 

 
. . . então nós estamos ajudando a FUNAI pra pude pegar de volta, é todo mundo, não é 
só a FUNAI não, todas as pessoas conhecida nossa tão assim, querendo ajudar, pessoal 
do CIMI também tá “em riba” mesmo (entrevista concedida por Mário Arumani, em 
junho de 2003 na Aldeia Buridina) 

 
 . . .mas só que acho que a FUNAI, o Estado, tem que tomar alguma providência nesta 
parte de levar os rapaz jovens pra aldeia na Ilha do Bananal, pra ver a situação da 
aldeia como é que é (entrevista concedida por Renan Wassuri, em junho de 2003 na 
Aldeia Buridina) 

 
 . . . agora a FUNAI toma terra pra nós pra puder plantar . . . (entrevista concedida por 
Diriti Karajá, em junho de 2003 na Aldeia Buridina) 

 

 É compreensível que essas noções estejam fortemente presentes já que “as agências 

de intermediação tendem a atuar no sentido de se tornarem indispensáveis, concentrando o 

poder de acesso a certos recursos, o que legitima a necessidade de sua presença” 
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(ARRUDA, 2001: p. 53). Além disso, devemos ponderar que abandonar as relações com os 

órgãos institucionais é abrir mão de um direito garantido constitucionalmente já que estes 

órgãos têm atributos específicos a serem cumpridos em relação aos povos indígenas. Não se 

trata, pois, de uma ruptura que traria autonomia, o interessante é perceber que os discursos 

interétnicos demonstram a definição de novos papéis e perspectivas na maneira de lidar 

com estas instituições, e consequentemente, uma redefinição da tradição. 

 

Esses discursos merecem ser lidos dentro de um contexto de disputas de poder 

interna e externamente, ficando especialmente evidenciados, dois conflitos recentes e que 

tem sido cotidianamente negociados: internamente, o surgimento de uma nova geração de 

líderes que são os professores indígenas e os jovens “mestiços” e, externamente, o embate 

entre população/Prefeitura de Aruanã e a FUNAI. Nessa conjuntura, as falas de diversos 

atores permeiam a constituição da identidade étnica em Buridina. A apresentação de 

concepções diferenciadas pelas lideranças tradicionais e pelos jovens da aldeia é elucidativa 

para que se compreenda como o fenômeno étnico foi repensado em Buridina.  

 

Nesse sentido, é importante tomar a noção de “campo de intermediação”28 conforme 

definido por Arruda (2001), para compreender que além das relações exteriores à etnia, 

internamente este campo interpenetra diferentes “chaves” de leitura da realidade: um 

registro tradicional e um registro moderno, sendo que essas percepções definem novas 

divisões sociais na aldeia. Conforme Arruda (2001: p. 52): 

 

O registro “tradicional” é representado pelos mitos e pela harmonização da vida 
cotidiana aos ritmos e ciclos naturais. E um segundo registro, “moderno” é 
representado pelo cálculo futuro, pela racionalidade do mercado, pelo tempo 
cronológico, conectado aos ritmos induzidos pelas relações sociais de produção 
vigentes na sociedade envolvente.  

 

                                                 
28 Inspirado em Gluckman e sua noção de “campo social unitário”, Arruda (2001: p. 51-52) entende como 
campo de intermediação, o local em que se interpenetram as dinâmicas da sociedade indígena e da sociedade 
envolvente, sendo este campo marcado por visões de mundo contraditórias e excludentes, que têm como 
núcleo dinamizador, as relações que os índios estabelecem com agentes e entidades indigenistas. Neste 
contexto, são caracterizadas as práticas, as reivindicações, as ideologias e os quadros interpretativos de acordo 
com a posição ocupada por cada um dos agentes. 
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Dentre essas leituras de mundo, redefine-se de maneira relevante o papel 

desempenhado pelas lideranças indígenas e as expectativas que se lançam sobre elas. 

Percebe-se na fala de Hawakati uma exaltação do tempo do “avô” Jacinto Maurehi, e em 

especial, da sua atuação como cacique. Maurehi, é apresentado como um exemplo de 

liderança:  

 

. . . o lado mais fraco dele era no alcoolismo, mas então tirando isso era um trabalho 
que ele fazia “pela” comunidade, era assim, ele ia pescar, aí se ele pescasse vinte 
peixes, dividia com todos aqui da aldeia, enquanto esses que tão aqui vivos iam pescar, 
se pescasse cem, não dava nem um peixe, nem pra ele não dava, então isso era espírito 
de liderança dele. . . (entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 2003, na 
Aldeia Buridina). 

 

Hawakati enfatiza também a transformação na organização política interna à aldeia, 

atribuindo a essa mudança a razão de “desestruturação” da comunidade na atualidade, 

especialmente, a ausência de uma vivência comunitária que existira no tempo de seu avô. 

 

.  . . então eu fui criado nesse sistema, muitos aqui que já tão adultos ele ajudou a criar 
com o trabalho dele, e quando ele chegou na idade que ele chegou, ninguém deu assim 
nada, de dar esse apoio pra ele, então por aí eu vi que mudou muito, isso eu tenho 
observado muito, que as pessoas dentro da reunião têm falado muito do trabalho feito, 
mas na prática mesmo tá muito fraco, cada vez mais é uma divisão de idéias 
desencontradas (entrevista concedida por Hawakati Karajá em junho de 2003, na 
Aldeia Buridina). 

 

 Nos relatos dos jovens da aldeia, externaliza-se a preocupação com o futuro político 

da aldeia. Explicam que a aldeia diverge na maneira de conduzir as ações, já que “alguns 

apóiam a Funai e outros acham que não adianta esperar por ela”. Em algumas frases fica 

bastante evidenciada uma postura política diversa entre as lideranças tradicionais e os 

jovens: “os velhos pensam muito diferente da gente, dos jovens” ou “nada que a gente vai 

fazer os velhos apóiam, acham que sempre tá errado” (entrevistas concedidas por jovens 

lideranças em abril de 2006 na Aldeia Buridina). Segundo Uberena Karajá, 28 anos, filho 

de Hawakati: 

 

Ah, eu fico meio confuso, eu não sei não, porque tá tendo aquela divisão assim . . . uns 
puxam mais pro lado do governo, e uma outra turma que puxa mais pro lado da aldeia 
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e quer direito igual para todos, e os outros que querem ajuda só pra três ou quatro que 
estão do lado do governo, FUNAI ou algum outro órgão. (entrevista concedida por 
Uberena Karajá em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 

 Iraci Karajá, professora da Escola Indígena Maurehi, entende que as lideranças no 

futuro serão os mestiços já que “nós, os legítimos, temos um pouco de acanhamento de 

falar frente a frente, agora os mestiços já tem aquela iniciativa de falar: − Vamos fazer, não 

ficam esperando a boa vontade das pessoas que estão querendo ajudar” (entrevista 

concedida por Iraci Karajá em abril de 2006, na Aldeia Buridina). Iraci destaca também a 

importância do conhecimento apreendido por esses jovens e que farão deles, lideranças 

diferenciadas: 

 

. . . eles têm mais sabedoria do que a gente, têm mais conhecimento das leis, que teve 
mais estudo, é por aí que eu penso que no futuro deles vão ser mais batalhadores do 
que a gente. . . Então é as professoras, os professores, os jovens mestiços, as lideranças 
que têm compreensão, conhecimento. Hoje a gente briga, igual a gente foi fazer a 
retomada lá na Fazenda Aricá juntos, então ele [Jacinto Maurehi] não tinha com quem 
contar com ajuda, de apoio dos outros, tem parentela na Ilha mas não tinha contato, e 
também ele não entendia das leis.  (entrevista concedida por Iraci Karajá, em abril de 
2006, na Aldeia Buridina) 

 

 Para Iraci Karajá o que diferencia as jovens lideranças das antigas é a sabedoria 

possibilitada pelo estudo e o conhecimento de leis. Segundo ela, essas características fariam 

com que eles fossem mais batalhadores e tivessem mais iniciativa que os mais velhos. Um 

discurso paradoxal se apresenta em relação aos mestiços já que os critérios estabelecidos 

pela comunidade para definição da identidade étnica Karajá, seguem uma concepção 

essencialista, atribuindo à “mistura” com os não-indígenas, a causa de desvinculação com a 

cultura tradicional e os problemas acarretados.  

 

As únicas pessoas que nós estamos aqui, de legítimo mesmo é eu, o Hawakati e o 
Renan, que é casado com índio mesmo, o resto é tudo casado com os brancos. . . então 
por isso eu sei que ficou difícil pra nós, tá difícil. (entrevista concedida por Mário 
Arumani em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

. . porque quando começou a morar aqui nós éramos tudo puro, não tinha outros, aí 
começou com o Nicolau, trouxe uma menina aí da rua pra aldeia, aí veio vindo, aí foi a 
irmã do Raul, aí foi. . . Então agora a aldeia cresceu e vem a segunda geração, aí vem a 
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terceira geração, a quarta, a quinta, e aí, já era a aldeia. . .  (entrevista concedida por 
Renan Wassuri em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

 Contraditoriamente, após esta afirmação, Wassuri afirma: “mas o meu caso é mais 

tentar fazer que a aldeia mantenha sua cultura, num importa que tá casando com não-índio, 

não importa não, porque as duas coisas são importantes”. Apesar disso, percebe-se que há a 

consideração de que a presença dos Karajá “legítimos” ou “originais” é condição 

imprescindível para que a identidade indígena se mantenha. Essa preocupação reflete uma 

internalização da maneira como a sociedade envolvente concebe o índio. O contraste físico 

(traços fenótipos) é fundamental para diferenciar quem é índio e quem não é. Ao contrário 

do imaginei inicialmente, nos relatos dos jovens, esse paradoxo se apresenta da mesma 

maneira que para os mais velhos da aldeia: 

 

Tá tendo muito índio casando com branco. . . Isso é ruim, mas até eu tô errado! [risos]. 
Não tem jeito . . . Ah, do jeito que tá indo eu acho que essa aldeia aqui vai virar uma 
cidade . . . Se nós não corrermos atrás, não batalhar, vai virar tipo . . . só mestiço . . . 
porque do jeito que tá indo é bem perigoso isso acontecer, tomara que não aconteça. 
(entrevista concedida por Renato Mauri em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 

No meu pensamento é que vai acabar a aldeia ainda, porque tá tudo virando mestiço. 
(entrevista concedida por Uberena Karajá em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 

Ah, daqui a dez, vinte anos acho que não vai nem existir Karajá mais não, porque os 
meninos daqui tá se envolvendo com as meninas brancas, trazendo elas pra cá, ai vai 
misturando as raças, e os filhos deles vai casando com branca também e deixa de 
existir Karajá legítimo. E se não tiver Karajá legítimo a aldeia deixa de existir com 
certeza, lembra o caso lá dos Tapuio, não existe mais. . . eu acho que não, não tem o 
que fazer, é só uma história mesmo de uma aldeia que já foi Karajá. . . (entrevista 
concedida por Wauxá Marinho em abril de 2006, na Aldeia Buridina) [grifos meus] 

 

 Percebendo mais atentamente as falas percebemos que a preocupação com a “mistura” 

não é interna à aldeia. O que incomoda na mestiçagem é a negação da identidade pela 

sociedade envolvente que virá como conseqüência. Ou seja, entende-se que a identidade será 

muito mais questionada sem a contrastividade física: 

 
o que diferencia a gente é a característica física mesmo, a língua também, é diferente a 
forma de pensar algumas coisas, mas nós não é índio mais pra eles porque tá no meio 
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da cidade, eles acham que é branco igual eles porque já é mestiço mesmo que já 
convivem com nós mesmo, então a gente não é índio mais pra eles. . . (entrevista 
concedida por Wauxá Marinho em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 

porque é muito preocupante, as minhas filhas mesmo, elas já é mestiça, já tá distante, 
teve uma que casou agora e o filho dela já não vai mais fazer parte assim do mesmo 
jeito, a fisionomia delas não vai fazer. Mas não deixa de ser Karajá, mas muitos não 
vêem assim porque quem tem mais força é aquele legítimo né, que sabe falar dos dois 
idiomas, que vai lutar, que vai brigar. (entrevista concedida por Iraci Karajá em abril de 
2006, na Aldeia Buridina) 

 

 E o que é apresentado como preocupação para os Karajá é exatamente a maior parte 

das opiniões dos moradores da cidade acerca dos jovens mestiços. A descaracterização 

étnica é exemplificada devido à ausência de “características físicas” indígenas. Mesmo os 

que consideram que a “mistura” com o não-índio foi positiva já que possibilitou que eles se 

“desenvolvessem”, trazem em contrapartida a afirmação de que com isso eles se tornaram 

“menos índios”: 

 

. . . os Karajá hoje já tá uns Karajá mais . . . você vai na aldeia não tem mais o Karajá 
mesmo né, já não sabe falar a língua, ele já não é mais o índio próprio, já é tudo 
mestiço, tem muito cruzamento como branco, impuro. Você já foi lá na aldeia, não viu 
lá os índios? Viu lá uns meninos até bonitos, umas meninas bonitas, bem clarinhas, 
aquilo lá num é filho de Karajá, Karajá é tudo moreno, preto . . . (entrevista concedida 
por Sr. Melquides em abril de 2006, na cidade de Aruanã) [grifos meus] 

 

. . . começou a casar índia com pessoa civilizada, os meninos aqui começaram a casar 
com as índias da aldeia, tá misturando. E essa mistura é boa sim, é boa no caso dos 
índios ficar diferente, civilizar, mas no caso dele continuar no estado que era antes ai 
num adianta não, na minha opinião não presta porque continua sendo apenas um 
palhaço de turista, vão lá na aldeia, fazem uma dança de índio, olha, vão embora e 
pronto, e ai? Se for desenvolvendo eles melhoram mais, construindo seus lotes, suas 
casas, registra seus filhos no cartório, começa a casar no civil e por ai vai melhorando. 
(entrevista concedida por Sr. João em abril de 2006, na cidade de Aruanã) [grifos 
meus] 

 

 A afirmação de que os índios devem se desenvolver a fim de que não continuem 

“sendo apenas palhaço de turista” é elucidativa. Ser “palhaço de turista” é encenar uma 

vivência indígena que os moradores da cidade entendem não existir mais na aldeia. Deixar 
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de ser “palhaço de turista” é se civilizar. E para que isso aconteça á necessário assumir que 

deixaram de ser índios. 

 

 Ao mesmo tempo em que é projetada internamente uma visão discriminatória 

quanto aos não-índios moradores da aldeia, o mesmo não ocorre em relação à população 

envolvente nos discursos dos líderes tradicionais, havendo uma afirmação da cordialidade 

que demarca as relações entre os Karajá e a população moradora de Aruanã. Este fato é 

bastante presente nas falas de Hawakati. Por diversas vezes, essa negação de conflitos com 

a cidade é afirmada por Hawakati, revelando uma postura que procura de alguma maneira, 

destacar seu papel na comunidade, ao afirmar sua capacidade de estabelecer contatos, 

adquirindo amizades. 

 

Mas tanto pela forma que eu fui criado, da forma índia mesmo, eu também tive minha 
infância de tá em participação com a sociedade em relação ao futebol, baile né, porque 
eu não tive problema na infância de tá preso só na aldeia, então minha vida sempre foi 
assim, um relacionamento muito bom com a cidade, então isso aí só veio a me 
desenvolver, eu acho que o envolvimento dos meninos não é preocupante, na minha 
infância eu nunca tive assim separação de ser Karajá, eu nunca ouvi isso assim de 
frente, de falar assim: Não, ele é Karajá, vai ficar de fora. . . eu acho que não tem 
problema nenhum. (entrevista concedida por Hawakati em junho de 2003, na Aldeia 
Buridina) 

 

Essas afirmações são condizentes com as características atribuídas a uma liderança 

indígena, no caso, representadas pela atuação de Jacinto Maurehi. Hawakati tece críticas à 

disputa política interna na aldeia que desde 1997, abandonou a escolha hereditária de 

caciques após a morte de Maurehi, sendo hoje realizadas eleições para a escolha do 

cacique. Hawakati foi a última liderança escolhida na forma tradicional: 

 
Antes não era de uma forma política que é hoje, então é por isso que eu falo que as 
lideranças de hoje, através de eleição, virou uma política dos não-índios, é um grupo 
aqui, outro ali, então isso é muito triste [. . .] às vezes um cacique é eleito e ele não tem 
capacidade nenhuma de liderança, assim, não tem uma estrutura, uma base de 
orientação, de liderar uma comunidade [. . .] então era por isso que hereditário era 
diferente, por exemplo se eu tenho cinco filhos, eu vou observar qual dos cinco tem 
capacidade de liderança, não é porque ele é o mais velho que eu vou escolher ele, 
talvez o mais novo tenha espírito de liderança, então assim era feito, então toda aldeia 
virou uma bagunça, por isso é que eu achei um fracasso essa escolha de cacique através 
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de eleição, o mais certo era da forma original. (entrevista concedida por Hawakati 
Karajá em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

Essa ênfase na transformação política ocorrida em Buridina, traz, num primeiro 

momento a idéia de uma simples disputa, a fim de determinar quem detém o poder de 

autoridade sob a comunidade. Porém, uma análise mais elaborada traz a percepção de uma 

ótica diferenciada em relação à liderança. Clastres (2003) analisa os traços diferenciadores 

do líder índio nas Américas. Apesar de generalizante, a análise parece bem propícia a este 

estudo, sendo apontadas três características centrais que essa liderança deve ter: 1) 

habilidade na pacificação, 2) generosidade e 3) capacidade de oratória. De forma mais 

esclarecedora: 

 

1) O poder fundado sobre o consensus onnium deve também apaziguar as disputas, 
regular as divergências, não usando de uma força que ele não possui e que não seria 
reconhecida, mas se fiando apenas nas virtudes de seu prestígio, de sua equidade e de 
sua palavra. 2) A generosidade parece ser mais que um dever: uma servidão, uma 
espécie de direito de submetê-lo a uma pilhagem permanente [. . .] Avareza e poder 
não são compatíveis, para ser chefe é preciso ser generoso. 3) O talento oratório é uma 
condição e também um meio de poder político, pois a temática de seus discursos está 
estreitamente ligada à sua função de fazedor da paz. (CLASTRES, 2003: p. 23- 24) 

 

Esses três elementos estão caracteristicamente presentes nos discursos das 

lideranças tradicionais. O episódio da tentativa de retirada dos Karajá da cidade de Aruanã 

anteriormente citado e o papel desempenhado por Hawakati exemplificam a importância da 

habilidade na pacificação. A característica de generosidade pode ser percebida também na 

narração de Hawakati sobre a divisão da pesca e do plantio pelo Cacique Maurehi, 

demonstrando a preocupação do mesmo com a coletividade, em detrimento de seus 

próprios interesses. Já a preocupação com a oratória pode ser percebida nos próprios 

relatos, que por vezes, assumem uma narração quase épica de suas atuações, bem como, 

tentam demonstrar possuir a melhor apreensão do saber transmitido pelos mais velhos. 

 

 Ao analisar as relações de poder internas aos Tapuio de Carretão, Silva (2002: p. 

57) se refere a ocorrência de “um rito de associação de uma pessoa a um ideal de liderança, 
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ao mesmo tempo que um rito de desassociação de outras pessoas a este mesmo ideal e ao 

prestígio a ele vinculado”. Da mesma maneira se processam as relações de poder internas à 

Aldeia Buridina. Inseridos em um contexto interno de disputa pelo poder, o ideal de 

liderança é percebido de maneira diversa pelos jovens e pelas lideranças tradicionais. 

 

 Talvez as características que as lideranças tradicionais atribuem a um bom cacique 

sejam tomadas como sinal de “fraqueza” por parte das jovens lideranças: às vezes é melhor 

aceitar o embate do que pacificar. A generosidade pode ser demonstrada de outras maneiras 

que não seja o ato de dividir coletivamente o que se conquista: novas formas de 

sustentabilidade complexificam essa lógica tradicional. Já o talento oratório, nem sempre é 

suficiente: o argumento do direito regulamentado e as ações que exigem sua 

implementação, às vezes são muito mais eficazes que longos discursos. Nesse mesmo 

sentido, é significativo pensar nas características apresentadas por Iraci Karajá sobre as 

jovens lideranças: iniciativa, conhecimento das leis e capacidade de se impor. 

 

 A interpenetração entre essas concepções diversas acontece por meio de uma 

dinâmica própria que gera negociações internas cotidianas através da comunicação que 

estabelecem entre si. Analisando uma outra situação, Arruda (2001: p. 56) diz de maneira 

elucidativa que é no “plano da fofoca” que se acomodam e reacomodam as tensões, 

gerando um processo contínuo de novas versões e de consensos relativos que se 

transplantam para o discurso. No entanto, como não se limitam às relações internas, “a 

dinâmica da sociedade envolvente imprime ritmo vertiginoso aos acontecimentos”.  

 

 Elevam-se com isso as tensões existentes e há uma aceleração da dinâmica 

comunicativa interna, obrigando-os a definir papéis e funções ainda não amadurecidos 

suficientemente no ritmo indígena. Para tornar mais claro o que digo, podemos nos remeter 

à observação de Oliveira Filho (1998, 1999) de que a cultura não era menos dinâmica no 

passado, apenas se processava com uma autonomia maior do ritmo interno de decisões. 

Especialmente para os Karajá de Aruanã, essa redefinição que já se processava entre eles, 

teve de ser acelerada em resposta às pressões da sociedade envolvente em um período de 
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tempo muito curto. Os embates entre formas de lideranças em Buridina parecem simbolizar 

bem essa “maturação” acelerada. 

 

 

4.2 Territorialidades em Confronto: a Demarcação das Terras Karajá e a Cidade de 

Aruanã 

 

 Os comentários acerca do Projeto Maurehi aparecem quase sempre vinculados à 

questão da “retomada das terras” na década de 1990, daí a hipótese que conduziu 

inicialmente este trabalho, considerando que estes dois eventos ocorridos na década de 

1990, teriam sido ocasionadores de um processo de afirmação e/ou valorização da 

identidade étnica dos Karajá moradores de Aldeia Buridina.  

 

 Segundo relatos, a motivação para a luta pela revisão de suas terras tradicionais em 

Aruanã aconteceu a partir de 1991, através do contato com lideranças Karajá da Ilha do 

Bananal, que também reivindicavam a regularização de terras em seu local de moradia. 

Neste momento, os Karajá de Aruanã entram com um pedido na Procuradoria Geral da 

República em Goiás, sendo feito um laudo antropológico e composto um Grupo Técnico 

para apontar os limites das terras Karajá em Aruanã29.    

 

Apesar de já terem sido homologadas as áreas indígenas, a situação territorial dos 

Karajá de Aruanã ainda está indefinida devido a construções que já existiam antes do 

território ser demarcado, além de outras que ainda estão sendo feitas mesmo após a decisão 

judicial. Mário Arumani explica o atual impasse em relação à demarcação das terras30 

tradicionais Karajá em Buridina: 

 

então a briga deles lá é isso, mas tá sem condições, porque a FUNAI tá sem dinheiro, 
num tem recurso pra poder indenizar as pessoas, bem que as pessoas tão esperando, só 
precisa devolver, isso aqui oh (apontando uma casa) tá dentro, do outro lado a mesma 

                                                 
29 O processo de regularização das terras Karajá em Aruanã e os impasses gerados pela demarcação, estão 
apresentados no Capítulo I- “Revisitando a história Karajá em Goiás: invisibilização social e exclusão 
historiográfica”.  
30 As três áreas requeridas no processo de demarcação foram: Terra Indígena Karajá de Aruanã I, II e III, 
respectivamente a aldeia de moradia, área de plantio na vazante e área de cultivos prolongados. 



 
 

175

coisa, tá esperando só receber, por isso é que tá difícil resolver essa coisa, tá difícil, 
ainda tá na mão de justiça, aí ficou nisso aí. . . (entrevista concedida por Mário 
Arumani, em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 

 

 Percebe-se uma grande desesperança quanto à resolução da situação fundiária, não 

sendo apontados avanços consideráveis. Neste sentido, Martins (1986) lembra que “o cerco 

ou remoção de povos indígenas são claramente interpretados por eles como sinais de morte 

coletiva” (1986: p. 35). Como destaca Rocha (2005) “a história do índio no Brasil 

confunde-se com a história da ocupação do território nacional”, sobretudo porque “é uma 

história em que estão imbricados processos de expansão das fronteiras e um choque 

constante entre diferentes territorialidades, de índios e não-índios” (ROCHA, 2005: p. 11).  

 

O cerne da questão está justamente nesse “choque de territorialidades”, onde, a 

partir de um dado momento, o que era território para os índios se transforma em terra para 

os não-índios, e mais do que isso, se converte em mercadoria gerando insuficiências para os 

que são desfavorecidos de sua “posse”. O plantio tradicional e o deslocamento territorial 

são inviabilizados, obrigando o indígena a alterar a sua própria concepção de espaço, já que 

este agora deve ser definido pelo Estado e não pela comunidade. (MARTINS, 1986) 

 

É constante nos relatos dos moradores de Buridina, a referência à falta de condições 

do órgão indigenista para indenizar as benfeitorias dos ocupantes das terras indígenas, 

sendo esta questão também apontada pelos moradores da cidade. Rocha (2005) esclarece a 

viabilidade jurídica desta prática: 

 

As indenizações resultam de uma prática do Estado no sentido de tentar resolver com 
maior grau de consenso entre as partes envolvidas a questão da regularização das terras 
indígenas. Sobre a necessidade de indenizar os invasores por benfeitorias, a 
Constituição é clara. Os direitos dos índios são direitos originários, todos os atos 
contrários são nulos, e as benfeitorias feitas pelos invasores, de boa ou má fé, não são 
passíveis de indenização. (ROCHA, 2005: p. 24-25)  

 

 Assim, esta prática deve ser pensada sob duas óticas: se por um lado, a ausência de 

verbas destinadas às indenizações, representa uma diminuição do papel do Estado e tem 

como decorrência o escasso aparelhamento da FUNAI; por outro lado, o fornecimento das 
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mesmas pode incentivar a criação de uma “indústria de desapropriações”. Neste interim, 

diversas situações de violência se deflagram entre índios e fazendeiros, e índios e 

camponeses pobres. (ROCHA, 2005) 

 

 A impossibilidade de possuir áreas de plantio no momento (apesar de já demarcadas 

e homologadas) é causa de grande pesar entre os membros da comunidade, demonstrando 

ser esta uma questão vital para a comunidade de Buridina: “No passado era melhor, que 

nessa época nós não passava necessidade, de comer nossos peixes, nossos alimentos, tudo 

era fácil pra nós, tartaruga, peixe, fazia as vazantes, por quê? Porque nós tinha terra, mas 

hoje. . .” (entrevista concedida por Mário Arumani, em junho de 2003, na Aldeia Buridina). 

De acordo com Hawakati: 

 

. . . como eu falei do meu avô e do finado Tio Pedro no passado, os dois homens 
tiveram o trabalho de dez homens, que era roça muito grande, e que hoje, tem mais de 
dez homens e tão passando necessidade, então isso é uma tristeza, é até uma vergonha, 
de ver tanto homem e não ter uma plantação de roça né, então por aí eu vejo que não 
tá bem. (entrevista concedida por Hawakati Karajá, em junho de 2003, na Aldeia 
Buridina) [grifos meus] 

 

 Assim como Hawakati, é com grande mágoa que Mário Arumani se refere a esta 

perda de suas condições de sustentabilidade: 

 

Antigamente não, antigamente todo mundo tinha o que precisasse, tinha tudo, o que 
não precisasse tinha nas venda, então é por isso que eu não concordei com isso. Tudo 
era bom, por isso que eu falo que antigamente todo mundo tinha o que precisava, um 
pedia pro outro, não precisa roubar os trem dos outros, antes pegava não era duas 
melancias não, enchia era a canoa, tá aqui tanto os Karajá quanto pro lado dos outros, 
agora não, você vai pegar peixinho pra comer, a pesca já tá em fim, e como é que vai 
viver sem nada? (entrevista concedida por Mário Arumani, em junho de 2003, na 
Aldeia Buridina) [grifos meus] 

 

 Em todos os relatos fica evidente que há uma mudança nas relações entre a 

comunidade de Buridina e os moradores da cidade de Aruanã a partir do processo de luta 

pela demarcação das terras tradicionais. Iraci Karajá explica que 
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No momento de demarcação das terras ai mudou o relacionamento com a cidade, 
descontrole entre eles em pensar a respeito de nossa pessoa foi por causa da terra. Eles 
perguntam por quê, pra quê, diz que o índio tem tanta coisa, que ele tem terra, tem tudo 
na mão e por quê que o branco não pode ter, essa é a forma que eles vêem. (entrevista 
concedida por Iraci Karajá, em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 

 É consenso entre os moradores da cidade a crítica ao processo de demarcação das 

terras. Quando perguntados sobre o acontecimento, é perceptível a mudança no tom de voz 

e mesmo a irritação provocada pelo assunto. Apesar da afirmação de que as relações entre 

índios e não-índios na cidade sempre foram amistosas, houve em 2001, inclusive uma 

passeata organizada pela prefeita com o objetivo de mobilizar a opinião pública da cidade 

contra a demarcação das terras. Faixas traziam frases como “Fora Karajá!”, gerando um 

clima tenso na cidade. Nas palavras da então secretária de cultura da Prefeitura de Aruanã, 

Ana Maria, o processo de demarcação é assim descrito: 

 

Aumentou o território também porque tem aquela parte que eles chamam de aldeia que 
foi construída fora dos limites da área original e que são casas de muito valor que 
dizem ser deles. . . conflito sério mesmo não, houve alguns impasses, inclusive no dia 
em que um juiz federal esteve aqui em visita às áreas e veio um Xavante que não tem 
nada a ver com a aldeia, de celular na cintura, impediu a entrada da prefeita na aldeia 
como se a prefeita tivesse culpa de alguma coisa, sendo ela a menos culpada disso 
tudo, porque ela não tem nada a ver com o fato do ministério público querer exigir uma 
área dentro da cidade, então esse é o grande embate [. . .] Eles lá na aldeia contam do 
cemitério que foi jogado no rio na década de 1970 e eu não sei disso, nunca nem ouvi 
falar . . . Agora sobre a construção do canal de esgoto também lá em Aricá, a prefeitura 
não sabia e começou a construção, foi embargada e a terra foi devolvida pros índios e 
já está lá com eles, vieram inclusive índios da Ilha do Bananal pra tomar posse do 
local, parentes deles que já estão morando lá . . . (entrevista concedida por Ana Maria, 
em julho de 2005, na cidade de Aruanã). [grifos meus] 

 

 Destaca-se na fala de Ana Maria, a negação de conflitos com a comunidade de 

Buridina, buscando sempre evidenciar que os “embates” decorrentes do processo de 

demarcação, aconteceram em função de “outros”: “um Xavante que não tem nada a ver 

com a aldeia” ou “o Ministério Público que quer exigir uma área dentro da cidade”. É 

comum nos relatos a alegação de que é a FUNAI que quer tomar posse das terras. Em 

algumas situações, alguns moradores da cidade parecem estar alheios a qualquer disputa 

territorial em Aruanã: 
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. . . quando estavam tentando demarcar não teve conflito nenhum não, a convivência 
sempre foi pacífica, é só que tem o porto lá, e o porto tão dizendo que é deles [. . .] 
Fazem até homenagem pra eles, tem até uma rua aqui que chama Tohobari, outra que 
chama Xavaru, tem uma rua também Mozarlândia, tudo é nome índio. . . (entrevista 
concedida por Dona Neguita, em julho de 2005, na cidade de Aruanã). 

 

nunca teve conflito não, foi tirado o lote deles, é separado, na beira do rio ai embaixo 
onde é a aldeia mesmo, desde essa época que é Aruanã eles têm o pedacinho de chão 
deles aqui, eles eram poucos então por isso que cada um ficou com uma quadrinha, 
uma parte grande mesmo. (entrevista concedida por Sr. João, em julho de 2005, na 
cidade de Aruanã). 

 

 Oliveira (1981: p. 61) define etnicidade como “um conceito que cobre uma gama de 

fenômenos relativos a comportamentos e crenças determinados ou condicionados pela 

situação de membros de povos inseridos em sociedades anfitriãs”. Essa definição se remete 

à discussão de “fronteiras étnicas” exposta por Barth (1969), considerando uma estrutura 

intermediária que contém as relações entre etnia e classe, assim, 

 

Nem etnia, nem classe, são fatos em si, senão que existem respectivamente em relação 
a etnias e classes, portanto, como entidades sociais pluralizadas. Nesse sentido, etnias e 
classes são relações e não grupos sociais com limites objetivamente traçados e de 
maneira empiricista. (OLIVEIRA, 1981: p. 58)  

  

 Martins (1986) observa que é bastante presente nos discursos indígenas, 

especialmente nas assembléias indígenas, a idéia “de que o índio é pobre e de que o índio é 

gente” (1986: p. 38). É interessante a sua observação de que “ao identificar-se com a 

categoria de pobre, o índio encontrou uma mediação para a sua identidade”, constituindo-se 

ao mesmo tempo como “não-índio enquanto pobre, não-branco enquanto gente, não-rico 

enquanto índio” (1986: p. 39). Ou seja, busca-se com este discurso questionar moralmente 

a atitude de “tomar a terra” não por carecerem dela, mas porque desejam “ter a posse”, 

atitude esta que é identificada com o branco e sobretudo, com o rico. No campo dos 

discursos, delimita-se uma tomada de “posição-de-sujeito”, onde os Karajá se inserem em 

uma situação de subalternidade31 articulada em um momento de luta pela terra: 

                                                 
31 Carlo Ginzburg, considera que o uso da expressão “classes subalternas” corresponde a uma definição mais 
adequada, “por ser suficientemente ampla e despida das conotações paternalistas de que está imbuída a 
denominação ‘classes inferiores’” (GINZBURG, 1987: p. 212) 
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. . . e isso eu falo assim, não é só pro lado dos Karajá não, até a pobreza pro lado dos 
brancos que tão passando necessidade, porque o pessoal não deixa fazer a vazante, 
como é que nós vamos viver do jeito que tá passando agora? E como é pros Karajá não 
é diferente pros brancos não, a gente reclama mas num é só pro lado dos Karajá não, é 
pro lado dos brancos também, de todo mundo né, só não dos ricos. . . (entrevista 
concedida por Mário Arumani, em junho de 2003, na Aldeia Buridina) [grifos meus] 

 

 Tomando o discurso construído por Mário Arumani, compreendemos como Oliveira 

(1981), que a partir da definição de “fronteiras étnicas”, o caráter contrastivo da “identidade 

étnica” aproxima esta da “identidade de classe”, visto que, em uma relação de “fricção 

interétnica”, deve ser levado em consideração um propósito de sujeição da sociedade 

minoritária pela majoritária. 

 

 Assim, compreendemos que esta tomada de “posição-de-sujeito” enquanto classe, 

presente na fala de Mário Arumani, se estabelece em momentos específicos de garantia de 

direitos que coincidem com as necessidades de outras categorias subalternas (por exemplo, 

a luta pela terra). Considerando o próprio contexto vivenciado pelos Karajá em Aruanã, 

percebemos que estes tiveram, em muitos momentos, que se submeter a trabalhos na cidade 

(por exemplo, em construções e atividades domésticas), sendo evidente, uma integração 

subordinada dos mesmos às atividades urbanas regionais.  

 

 O “poder de identificação” conquistado pelos mesmos, veio, entre outras razões, 

pelo desenvolvimento de alternativas de auto-sustentabilidade para a comunidade, trazendo 

uma re-significação dessa situação de sujeição. Ao mesmo tempo, estas transformações 

exigem uma redefinição de suas posições sociais, sendo a memória pessoal- através da 

seleção de eventos coletivos no passado- um instrumento que visa, não apenas rememorar 

os acontecimentos passados, mas introduzi-los no presente, atribuindo sentidos que devem 

orientar o futuro e elucidar os fatores constitutivos das identidades pessoais e coletivas. 

 

Um evento ocorrido recentemente na comunidade parece sinalizar o teor destes 

“rearranjos internos”. No mês de março de 2005, os jovens da comunidade se mobilizaram 

a fim de reivindicar a reiteração de posse de uma parte da terra (área III, já demarcada) que 



 
 

180

havia sido ocupada há alguns anos por um fazendeiro da região (conhecido pelos 

moradores da cidade como o “coronel Filipe”). A casa havia sido construída após a ordem 

judicial de demarcação, consistindo em uma casa bastante luxuosa, um alambique e 

plantação de cana-se-açúcar, além de serem desenvolvidas outras atividades econômicas.  

 

Esta área é fundamental para os Karajá de Aruanã já que possibilita o acréscimo de 

uma série de atividades que ficavam impossibilitadas em Aruanã II, especialmente, por ser 

o local que comporta um lago e diversos materiais utilizados para confecção do artesanato. 

Os jovens contam empolgados como aconteceu a decisão: 

 

A gente tava aguardando a Funai regularizar lá, e foi decisão dos jovens mesmo que 
não iam esperar mais não, foi decisão do cacique e do vice-cacique, o Beré. (entrevista 
concedida por Wauxá Marinho, em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 
A decisão foi dos meninos, eu não tava nem sabendo não, ai os meninos chegaram, o 
Beré falou assim: nós estamos com a seguinte idéia, porque a Funai tá demorando, eles 
falam que vai retomar nossa aldeia lá e até agora nada, nenhuma ação por parte deles, 
só fala que vai retomar e nada . . . (entrevista concedida por Uberena Karajá, em abril 
de 2006, na Aldeia Buridina) 

 
E ia ser decisão que ia entrar lá só com a justiça, mas ai foi só entre nós jovens, os 
jovens, fomos lá e entramos sem apoio de ninguém, fomos só nós jovens e foi com a 
gente duas professoras, a Iraci e a Kari e também foi a Meire, só as três mulheres e o 
resto tudo menino e conseguimos tomar lá graças a Deus. (entrevista concedida por 
Renato Mauri, em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 

A reivindicação foi atendida pela FUNAI, sendo cumprida a ordem de desocupação 

da área, o que fortaleceu o respeito à comunidade por parte da população de Aruanã. 

Porém, o fator mais relevante deste acontecimento parece ser a participação efetiva dos 

jovens da aldeia, que se “paramentaram” (vestiram-se com trajes tradicionalmente 

indígenas e se pintaram) e tomaram a frente das reivindicações, sendo a movimentação, 

amplamente divulgada pela imprensa e a partir daí, servindo como estímulo à participação 

dos jovens nas ações políticas da aldeia: 
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e também com isso aumentou o respeito da população, foi muito comentado isso, 
porque falou que nós éramos isso e isso, e nós fomos lá e fizemos isso. (entrevista 
concedida por Renato Mauri, em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 
A partir dessa demarcação das terras teve muito atrito, até entre os meus colegas de 
sala, eles sempre me contam aquelas piadinhas assim, que nós queremos tomar Aruanã, 
que não sabe pra quê que nós queremos muita terra. Aí eu falo: não, a gente não quer 
muita terra, nós só queremos um pedaço pra viver, plantar, caçar, criar uma família, 
porque aqui tá apertado com essa aldeia aqui perto da cidade. (entrevista concedida por 
Uberena Karajá, em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 
Ah, acho que houve um respeito maior da população depois, eles perceberam que era 
nosso direito, que nós estávamos no direito porque nós somos os primeiros habitantes 
daqui, de morar aqui na cidade e com isso viram que foram eles que invadiram nossa 
aldeia aqui. (entrevista concedida por Wauxá Marinho, em abril de 2006, na Aldeia 
Buridina) 

 

Arriscaria mesmo dizer, que este evento, parece sinalizar um novo momento de 

articulação da identidade para os Karajá de Buridina, com o entrelaçamento das 

experiências individuais e dos eventos que são constituídos numa história que, de fato, só 

agora, muitos jovens parecem se sentir parte: 

 

Eu participei da retomada do Aricá e pra mim foi muito bom, porque eu nem sabia que 
aquela terra era nossa, fui saber no ano que nós tomamos aquela terra, mas pra mim foi 
bom também, porque lá dá pra nós plantarmos, dá pra fazer muita coisa lá, fazer casa, 
colocar nossos gados lá . . . (entrevista concedida por Renato Mauri, em abril de 2006, 
na Aldeia Buridina) 

 
Nós mostramos as coisas lá porque ele tava falando que a gente tinha arrombado as 
coisas deles. O policial federal falou até que a gente tinha era direito de arrombar tudo, 
porque o coronel tinha falado que ia matar tudo, até mulher grávida que tivesse no 
meio. Mas nós só gostamos de entrar no nosso direito, sem prejudicar os outros, apesar 
do tanto que ele prejudicou a gente, ele deu até uma entrevista falando que ia matar 
todo mundo. Todo mundo ficou com medo, ninguém dormia à noite não, ficava 
acordado, revezava, teve apoio também do CIMI. Achei bom porque a iniciativa saiu 
dos jovens, se fosse esperar pela FUNAI não ia sair não. (entrevista concedida por 
Uberena Karajá, em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 

. . . teve um momento que ficou pior que foi quando nós começamos a invadir, invadir 
não, retomar nossa terra, o pessoal começou a protestar, teve um dia que chegaram ai, 
xingaram nós, trouxeram faixa, por causa da demarcação das terras ficaram tudo 
revoltados [. . .] a retomada do Aricá foi muito bom, bom demais, eu participei e nós 
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aqui de casa tudo participamos. Nós chegamos lá sem permissão do dono das terras, 
acampando, os caseiros ficaram com medo, os que tomam conta da casa e saíram de 
casa. (entrevista concedida por Wauxá Marinho, em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 

Em uma aula de formação de professores que ministrei na aldeia, no início de maio 

de 2005, comentávamos sobre este acontecimento, refletindo acerca do que significa “fazer 

história”. Um dos jovens que participava pela primeira vez das reuniões de professores, 

disse uma frase que reflete a importância deste momento de “retomada das terras” e de uma 

nova construção da história da comunidade que tem sido por eles conduzida: “Nunca 

imaginei, que eu poderia estar sentado ao lado dele [do coronel Filipe] e continuar olhando 

sem desviar o rosto. Senti então, que eu era Karajá e que estava sendo respeitado por isso”. 

 

Este acontecimento é representativo de uma revalorização dos jovens em relação à 

cultura tradicional. Buscam afirmar o seu sentimento de pertencimento étnico, 

demonstrando por um lado, consciência de um distanciamento das tradições e por outro 

lado, a percepção de que por meio da afirmação de sua identidade étnica poderão adquirir 

um caráter de agentes históricos plenos. Neste contexto, os professores indígenas 

despontaram como lideranças jovens que se apresentam como alternativa às lideranças 

tradicionais, dinamizando a relação com a história e coma cultura Karajá. 
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CAPÍTULO 5- TECENDO IDENTIDADES 

 

 

“[...] a identidade nunca existe a priori, nunca é um 
produto acabado; sempre é apenas o processo 
problemático de acesso de uma imagem de 
totalidade.” 

Homi K. Bhabha 
 

 

 Neste capítulo, coloco à prova a hipótese de que a língua Karajá e o artesanato 

foram tomados como pontos de apego à cultura tradicional no processo de afirmação da 

identidade indígena em Aruanã. Entrecruzando diversos discursos construídos acerca da 

identidade étnica dos Karajá de Aruanã, aponto elementos que trouxeram significância para 

a identidade em Buridina e que possibilitaram que a cultura e a história se ressignificassem 

diante da “situação histórica” em que se inserem. 

 

5.1 Pontos de Apego à Cultura: A Língua Karajá e o Artesanato Tradicional 

 

 Com a estruturação dos movimentos indígenas brasileiros a partir da década de 

1970, a escola passa a ser pensada como instrumento favorável à resistência indígena. É 

possível que assim seja desde que as ações estejam pautadas em uma prática intercultural e 

específica a cada realidade étnica, de maneira que sejam conduzidas de forma cada vez 

mais autônoma. Conforme Silva, A. (2001: p. 106): 

 

Interculturalidade, transculturalidade e educação para a tolerância são conceitos a 
orientar práticas baseadas na compreensão de que a educação escolar diferenciada é, 
para os índios, um direito e, nunca, uma imposição. Cabe ao Estado garantir o direito, 
mas cabe aos índios, em suas situações específicas de vida social, decidir se querem 
implementá-lo: se querem escola, qual escola, para que, para quem etc. Tolerância, 
nesse contexto, exige a garantia da liberdade de interpretação da instituição escolar 
pelos povos indígenas, respeitadas as suas avaliações diversificadas. Isso leva ao alerta 
contra a possibilidade de imposição, aos índios, de um modelo simplificado e genérico 
como “educação escolar diferenciada”.  
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 Hoje, apesar de avanços consideráveis nos termos da lei, o direito à diferença ainda 

é de difícil compreensão para a máquina burocrática e política. Dificuldade essa, que está 

assente em um imenso desconhecimento quanto à diversidade sociocultural no Brasil. 

Especialmente nos níveis estaduais onde, com poucas exceções, não há um debate 

sistemático acerca da interculturalidade e os pressupostos que orientam uma educação 

específica. É o que parece acontecer com a Secretaria Estadual de Educação, no que tange a 

educação indígena em Goiás.  

 

 A Escola Indígena Maurehi foi criada em 1997 a partir da solicitação verbal da 

comunidade de que fosse implantada uma escola que ensinasse a língua materna às 

crianças. Estruturada a partir de um debate contínuo entre a comunidade, a escola se tornou 

um espaço social de interação comunitária. Em diversos relatos, os Karajá dizem considerar 

o Projeto Maurehi como elemento fundamental para garantir a permanência da identidade 

do grupo. Tendo como objetivo central, a reconstituição das esferas de uso da língua e o 

incentivo à produção do artesanato, dois aspectos fundamentais de valorização identitária, 

é demonstrada por Hawakati uma grande preocupação quanto à condução do projeto, 

privilegiando seu aspecto cultural, e visando não restringi-lo à questão econômica: 

 

. . . o que eu falo pros meus filhos é de nunca pensar de levar só como um comércio o 
Museu e a Loja de Artesanato, mas sim um trabalho de revitalização, de produzir o 
tradicional e sermos como os nossos avôs, Karajá de verdade. E eu incentivo meus 
filhos a terem este pensamento, de resgatar a cultura, de fazer uma produção original, 
então dentro disso vem a bem o projeto (entrevista concedida por Hawakati Karajá, em 
junho de 2003, na Aldeia Buridina) [grifos meus] 

 

 Martins (1986: p. 38) lembra que no momento em que há a necessidade de recriação 

das instituições e práticas das sociedades indígenas atingidas por uma situação histórica de 

desvantagens, a produção mercantil “se torna um instrumento, um meio de reprodução 

social e não uma finalidade”, porém para que isso seja possível “a produção tem que ser 

instrumento de vivificação das instituições tribais”. 

 

A fala de Hawakati evidencia a defesa desta “revitalização” da cultura tradicional 

(ver trecho grifado em sua fala), sendo recorrente em seu discurso, a exaltação do tempo 
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dos antepassados e da forma de organização política dos mesmos. A referência à 

expectativa de “retorno cultural” está presente na maioria dos discursos da comunidade, 

revelando a primeira vista uma concepção essencialista de cultura, como princípio 

norteador da auto-identificação étnica do grupo. Quando me refiro a uma concepção 

essencialista faço referência ao vínculo primordial do grupo através de um critério 

consangüíneo que aparenta desconsiderar tudo aquilo que se distancia da cultura 

tradicional. Acerca deste essencialismo, Mendes (2002: p. 532) lembra que, 

 

 para quem está comprometido e implicado no cotidiano, as referências essencialistas e 
ontologizantes constituem recursos identitários fundamentais. As pessoas não têm 
dificuldade em essencializar, e procuram, quase sempre, ancorar as suas identificações 
em identidades fixas, essencialistas, naturais, genéticas e históricas. 

 

 Além disso, se consideramos que a identidade é um sentimento compartilhado por 

indivíduos que se unem por meio de alguns aspectos comuns, e o que aproxima a comunidade 

de Buridina é o pertencimento étnico, é o fato de ser Karajá, é bastante compreensível que se 

essencialize esse pertencimento. É essa essencialização que estabelece os limites entre quem 

está dentro e fora da identidade. Assim, essencializar é também uma maneira de preservar a 

diferença identitária, estabelecendo fronteiras. 

  

Um descrédito quanto às transformações ocorridas se apresenta em muitos 

discursos, em especial nos momentos cotidianos, em que não estejam sendo realizadas 

festividades referentes ao projeto, já que, durante os encontros com os parentes Karajá, é 

esboçada uma opinião diferenciada e positiva. Algumas destas opiniões estão relatadas no 

decorrer do capítulo, se pautando no descrédito quanto ao futuro da aldeia: 

 

Ah, de positivo aqui na história de Aruanã, é só mesmo, é. . . aqui não tem nada de 
positivo não, porque perdemos tudo, a primeira coisa é perder, a comunidade indígena 
de Buridina só vem perdendo, não tem nada de vantagem, nunca levou nada de 
vantagem, sempre só leva desvantagem, e vem levando. . . como na área da saúde, 
como na fundiária, como na cultura. . . o projeto assim não consegue nada. (entrevista 
concedida por Wahuka Karajá, em junho de 2003, na Aldeia Buridina) 
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 Entre as críticas à condução do Projeto Maurehi, as lideranças tradicionais da aldeia 

destacam especialmente o fato de não conseguir “envolver” a população mais jovem da 

aldeia. Também destacam a falta de comprometimento e união da comunidade no que se 

refere à autonomia na condução do projeto. Percebe-se um discurso diferenciado entre os 

que estão diretamente envolvidos com a elaboração e execução do projeto, e os que se 

consideram mais distantes do mesmo, sendo algumas dessas questões percebidas nessas 

falas: 

 

. . . mas, como os meninos  de hoje não tão querendo aprender o que nós, o que nossos 
avôs usavam, tão puxando mesmo é só pro lado dos brancos, então ficou difícil pra 
nós, porque nós já tá no meio da cidade mesmo, os meninos  já veio falando foi o 
português mesmo, não fala assim nossa linguagem. . . eu sei que ficou difícil pra nós, tá 
difícil. (entrevista concedida por Mário Arumani em junho de 2003, na Aldeia 
Buridina) 

 

. . . eu vejo com tristeza é que num é o próprio índio que tá se esforçando pra resgatar 
sua origem, é o pessoal não-índio, então isso é uma forma de querer incentivar nós a 
voltar a ser como era no passado, e os próprios Karajá mesmo não tão interessado em 
ser Karajá não, ele só quer saber é de tá na televisão, ficar ali na praia como se fosse 
turista, então essa é a preocupação do Karajá de hoje, não tem aquela preocupação de 
tá pensando conforme era no passado. (entrevista concedida por Hawakati Karajá, em 
junho de 2003, na Aldeia Buridina). 

 

O Projeto Maurehi não consegue. . . o projeto tem que entrar com ele levando o pessoal 
pra cultura tradicional. . . porque ele foi feito pra resgatar cultura né. . . mas. . . muito 
complicado, pode até ser que daqui uns anos consegue resgatar, mas o que mais me 
toca é mandar as crianças pra aldeia porque os parentes tão lá. (entrevista concedida 
por Renan Wassuri, em junho de 2003, na Aldeia Buridina). 

 

Os resultados do Projeto Maurehi, são vistos de maneira bastante diversificada pela 

comunidade de Buridina, revelando em alguns momentos uma análise bastante depreciativa 

(o que pôde ser percebido especialmente no cotidiano); e em outros uma visão bastante 

otimista, em especial, durante os Encontros de Professores e outros eventos relativos ao 

projeto. Se pensarmos o cotidiano como o campo de negociações efetivas dentro da 

comunidade, podemos analisar que um jogo simbólico entremeia os discursos acerca do 

Projeto Maurehi. Como forma de constranger os que atuam diretamente no projeto, 

incentivando-os a renovar os esforços, incorporam-se críticas que tornam possível garantir 
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que seja mantida uma atuação positiva e, sobretudo, “equilibrar” os novos e antigos papéis 

redefinidos em função do projeto. 

 

 É importante observar que o Projeto Maurehi se constitui como elemento agregador 

da auto-identificação Karajá em Buridina, não por suas características de “solução” aos 

problemas da comunidade, mas sim, por aglutinar os “traços diacríticos” anteriormente 

“selecionados” pela comunidade: a língua materna e a produção artesanal. O conceito de 

“traços diacríticos” aqui utilizado é tomado de Cunha (1995: p. 99) que a partir das 

definições de identidade étnica de Fredrik Barth, explica:  

 

a cultura original de um grupo étnico, na diáspora ou em situações de intenso contato, 
não se perde ou se funde simplesmente, mas adquire uma nova função, essencial e que 
se acresce às outras, enquanto se torna cultura de contraste (. . .) a cultura tende ao 
mesmo tempo a se acentuar, tornando-se mais visível, e a se simplificar e enrijecer, 
reduzindo-se a um número menor de traços que se tornam diacríticos. 

 

A fim de garantir uma rearticulação das posições sociais do sujeito na coletividade, 

é utilizado o “artifício” de apego aos “traços diacríticos”, considerando que “existe uma 

bagagem cultural, mas ela deve ser sucinta: não se levam para a diáspora todos os seus 

pertences. Manda-se buscar o que é operatório” (CUNHA, 1979: p. 100-101). Assim, os 

Karajá passam a selecionar alguns aspectos disponíveis em sua “bagagem cultural” 

tradicional como pontos de apoio para o fortalecimento da identidade, sendo estes aspectos, 

no caso, o artesanato e a língua materna. 

 

 Sahlins (1990) lembra que “a história é ordenada culturalmente de diferentes modos 

nas diversas sociedades, de acordo com os esquemas de significação das coisas”, sendo que 

“o contrário também é verdadeiro: esquemas culturais são ordenados historicamente 

porque, em maior ou menor grau, os significados são reavaliados quando realizados na 

prática” (SAHLINS, 1990: p. 7). Tal como Sahlins (1990, 1997) demonstra, entendo que 

existe uma relação dialética entre o Projeto Maurehi (como evento) e a cultura Karajá 

(entenda-se os aspectos da cultura tradicional disponíveis- e possíveis- ao grupo). 
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 Assim, a relação se estabelece, na realidade, em um sentido inverso ao que se 

poderia pensar em um primeiro momento: ao invés do projeto ter transformado a vida da 

comunidade de Buridina, a comunidade investiu o projeto de seus pontos de apego à cultura 

tradicional. Essa relação se dá em constante dinâmica, através de uma troca recíproca entre 

estrutura e evento, já que, ao mesmo tempo em que a história (com seus eventos) é 

ordenada pela cultura, esta também é reordenada na prática estabelecida (SAHLINS, 1990). 

Esta reordenação é claramente perceptível nos Encontros de Educadores Karajá, realizados 

anualmente pelo Projeto Maurehi, sendo que, cada novo encontro, projeta ações 

diferenciadas, revelando a dinamicidade norteadora da identidade Karajá em Buridina.  

 

É importante destacar, porém, que a identidade é, sobretudo, uma construção social 

que “se faz no interior de contextos sociais que determinam a posição dos agentes e por isso 

mesmo orientam suas representações e suas escolhas”, não sendo uma ilusão “pois é dotada 

de eficácia social, produzindo efeitos sociais reais” (CUCHE, 2002: p. 182). Ao me referir 

a “estratégias” de identidade (como o apego a traços diacríticos) não quero trazer a idéia de 

que “os atores sociais são totalmente livres para definir sua identidade, segundo interesses 

materiais e simbólicos do momento”. Não se deve perder de vista que eles estão submetidos 

à situação social e relações de força entre os grupos  envolvidos. (CUCHE, 2002: p. 196). 

 

Ademais, outra ressalva deve ser feita em relação a esses pontos de apego da cultura 

tradicional: “não se pode reduzir a afirmação étnica apenas a uma estratégia de defesa de 

interesses político-econômicos ou à disputa por recursos escassos” (ARRUDA, 2001: p. 

49). Se restrita a este enfoque, a cultura corre o risco de ser reduzida apenas a um 

“reservatório de traços”, desconsiderando-lhe a complexidade e confundindo-a com “uma 

folclórica bricolagem utilitária”. Considero pertinente, a análise de Arruda (2001: p. 50) 

acerca desses pontos de apego: 

 

O que se mostra como símbolo de identidade étnica, o conjunto de traços diacríticos 
em relação à configuração dominante, é apenas a ponta do iceberg. Num contexto 
político de dominação, só se tornam visíveis a reorganização e a retenção de traços 
culturais possíveis, isto é, aqueles que não se opõem frontalmente aos legitimados pela 
sociedade nacional. A especificidade de uma cultura, porém, é dada pela 
particularidade de uma visão de mundo, por uma cosmogonia própria, pela existência 
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de um território existencial singularizado, configurado por uma lógica de ação e de 
emoção que, num contexto de dominação, vive muitas de suas facetas na 
clandestinidade, ao abrigo da apropriação ou da repressão.  

 

Nessa perspectiva, o artesanato e a língua Karajá, mais do que traços diacríticos 

disponíveis, são traços diacríticos possíveis. Por meio da análise destes, acredito ser 

possível percorrer outros caminhos, atingindo facetas menos visíveis e que são dotadas de 

grande permanência histórica, gerando princípios orientadores das práticas sociais 

cotidianas. Um habitus (nos termos de Bourdieu) ou um imaginário no qual a “situação 

histórica” dos Karajá de Aruanã se insere e que traz elementos próprios do ethos Karajá, 

que muitas vezes não são considerados válidos pelas posturas hegemônicas. Algumas 

reflexões merecem ser feitas acerca destes traços diacríticos possíveis. 

 

 A produção artesanal é um traço diacrítico fundamental, devido ao próprio contexto 

geográfico em que se encontram, sendo sua aldeia de moradia, localizada no centro da 

cidade de Aruanã, uma cidade turística à beira do Rio Araguaia. O comércio hoje, estimula 

a produção artesanal. Segundo Santos (2001), a arte é representativa desta “re-significação” 

do processo de criação, gerando novas formas de manifestação. Em sua dissertação de 

mestrado sobre a arte Karajá, considera que, 

 

Assim se elucida a qualidade plástica da cultura, em que novos elementos são 
adicionados a favor de uma resistência, que, em sua ambigüidade, traz elementos de 
mudança e conservadorismo, aspectos observados na comunidade Karajá, através de 
suas representações artísticas. (SANTOS, 2001: p. 78) 

 

 Whan (1998) aborda os fenômenos decorrentes do que ela chama de “exaptação”, 

em oposição ao conceito de “adaptação”, demonstrando que nem todos os fenômenos 

incorporados à prática cultural ou social, partem de uma adequação intencionada às 

utilidades meramente práticas. Com essa perspectiva, ela busca romper com uma visão 

fetichizada da dinamicidade cultural, trazendo uma reflexão acerca do processo de 
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apropriação de novos elementos, nessa re-significação de manifestações culturais 

próprias32. 

 

Assim, se o comércio trouxe o impulso necessário para que se retomasse a produção 

do artesanato tradicional entre os Karajá de Aruanã, este acontecimento não ocorreu 

somente por uma necessidade de sustentabilidade econômica, sendo, sobretudo, um 

momento de recriação da memória coletiva através dos recursos simbólicos presentes na 

produção artesanal. Dessa maneira, 

 

Em tempos de globalização, muitas das formas culturais étnicas se perdem no 
esquecimento, em dinâmicas sociais cada vez mais aceleradas, ou se diluem no 
processo de homogeneização promovido pelas culturas de massa envolventes [. . .]. Em 
tais circunstâncias, um reforço positivo através de uma intervenção cultural ativadora 
pode significar o renascer de uma forma cultural moribunda. A estratégia psico-lógica 
da revitalização segue a máxima: O valor que o outro dá, revigora o valor que você dá. 
(WHAN, 1998: p. 116) 

 

 O termo “revitalização” é amplamente utilizado nas referências da comunidade ao 

Projeto Maurehi. Longe de significar o “renascimento” de uma cultura que deixou de 

existir, a idéia de revitalizar se vincula para eles à idéia de movimento. Diante de um 

contato intenso com a sociedade envolvente, os Karajá vivem em confrontação para manter 

e dinamizar seus traços culturais tradicionais. Assim, inseridos em um processo de 

mercantilização, conseguem fazer com que “um novo campo da função estética supere a 

função utilitária, em razão de uma demanda turística que se intensificou” (SANTOS, 2001: 

p. 79). O artesanato e a língua Karajá se dinamizaram e, portanto, adquiriram movimento. 

Segundo Pimentel da Silva (2001: p. 11), 

 

O artesanato é a base da economia Karajá e do registro da cultura desse povo. É uma 
ferramenta que os mais velhos têm para ensinar aos mais jovens a cultura. Cada peça 
de artesanato expressa parte do mundo Karajá. Muitas delas simbolizam cenas 
mitológicas, de rituais, ou mesmo cenas do cotidiano. Desse modo, quando as crianças 
estão aprendendo a confeccionar uma peça, elas estão também adquirindo outros 
conhecimentos sobre a cultura e os usos da língua materna ligados a esse fazer cultural.  

                                                 
32 Em sua dissertação de mestrado, Whan exemplifica esta situação, através da análise da utilização do reru 
(figuras de cordel), como experiência de “revitalização” cultural, visto sua capacidade de incentivar a 
“recuperação da memória tribal”, por meio de expressões materiais que simbolizam suas identidades étnicas. 
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 Assim, há uma relação intrínseca entre a produção do artesanato e a utilização da 

língua materna. Nesse sentido, como aponta Woodward (2000), a diferença é marcada por 

meio dos sistemas simbólicos, sendo a linguagem, demarcadora desse campo onde se 

constituem as identidades. O crescente bilingüismo na comunidade, através do aumento do 

número de falantes e de espaços de uso da língua Karajá, revela que a língua é, na verdade, 

um símbolo da luta pela sobrevivência de sua cultura tradicional.  

 

Apesar do karajá ter sido a primeira língua aprendida por muitos na aldeia, os mais 

jovens viveram uma situação de conflito devido ao desprezo por parte da população 

envolvente. Os moradores me relataram inclusive uma proibição tácita do uso da língua 

Karajá nas escolas da cidade, repreendendo-os quando o faziam, por considerá-la como 

“gíria”. Hoje, a língua Karajá é crescentemente utilizada como forma de afirmação da 

identidade étnica da comunidade diante da população envolvente. 

 

O 7º Encontro de Educadores Karajá, Javaé e Xambioá, realizado no ano de 2003, 

na Aldeia Buridina, com o tema “Arte, língua e sustentabilidade”, como nos anteriores, 

trouxe uma série de apontamentos acerca do uso da língua indígena e da identidade étnica. 

Revelando uma preocupação com o processo de desuso da língua, foi problematizada a 

questão da denominação em Karajá de novos objetos inseridos pela tecnologia (por 

exemplo, o celular).  

 

Diante da “acusação” de um líder tradicional da aldeia de que os jovens não se 

preocupavam em atualizar a língua Karajá, um jovem professor respondeu de maneira 

bastante significativa que “os mais velhos tinham um mundo só, nós temos muitos, por isso 

a dificuldade em denominar novos objetos”. Essa frase afirma a impossibilidade de 

apreendermos a identidade a partir de uma definição de “sujeito unificado”, ou de tomar a 

cultura meramente como “o modo de vida de um povo que partilha características comuns”. 

De fato, um “alargamento” do mundo indígena se processou limitando o poder dos mais 

velhos que se vinculava à tradição. Paralelamente, porém, as “ameaças” externas à cultura 

impõem um revalorização do tradicional. Assim, 
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A tradição enraizada e revalorizada, sem deixar de ser leme, constitui-se numa 
alavanca para impulsionar as variadas tentativas de implementação e legitimação de 
uma ordem social, ainda nebulosamente visível, possibilitada e forçada por relações, 
conceitos e produtos da sociedade nacional que pode realizar a singularidade de seu 
universo sociocultural de forma inédita. (ARRUDA, 2001: p. 58) 

 

 Uma leitura mais aprofundada do significado dos pontos de apego tradicionais 

permite vislumbrar mais do que uma seleção ocasional em um “baú de memórias”. A 

lingua e o artesanato Karajá fazem parte de uma tradição revigorada, tradição 

“ressignificada”, para usar os termos de Sahlins ou mesmo “inventada”, como nos fez 

refletir Hobsbawm e Ranger. Atribuindo-lhes um novo valor (re-valorizando), esses traços 

diacríticos “possíveis” são mais do que apenas direção (o leme), sendo também, 

dinamizadores do campo de intermediação em que as relações interétnicas acontecem: 

 

Nas sociedades indígenas a retomada da tradição aparenta ser um movimento 
conservador e restaurador da ordem interna. Porém, na medida em que a dinâmica 
social só se reproduz no âmbito das relações do campo de intermediação, a volta da 
tradição manifesta-se também como resistência política à dominação da sociedade 
envolvente. (ARRUDA, 2001: p. 58) 

 

 Essas reflexões permitem que avancemos na problematização de uma suposta 

“concepção essencialista” que nortearia a identidade étnica em Buridina. Para além de uma 

resistência à mudança, a defesa de um “retorno à tradição” conforme apresentado pelos 

Karajá, simboliza muito mais uma conscientização de si como sujeitos históricos, sendo 

pois, uma “reelaboração política da auto-imagem indígena como identidade étnica” 

(ARRUDA, 2001: p. 59).  

 

 

5.2 Ser Karajá em Aruanã, Ser Karajá em Buridina 

 

Conforme pode ser percebido nas narrativas da comunidade, as referências espaciais 

denotam o vínculo imemorial à região do Rio Araguaia, em conformidade com a sua 
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cosmologia33, sendo que as demonstrações são geralmente apresentadas em relação ao rio 

(“perto ou longe”, no “barranco ou na vazante”, por exemplo), atribuindo-lhe um 

significado diferenciado daquele que outras populações “ribeirinhas” atribuem. 

 

Já tendo sido demasiadamente estudado e demonstrado através de estudos 

antropológicos, não cabe neste trabalho demonstrar o vínculo dos Karajá com o Rio 

Araguaia (para tanto, ver TORAL, 1992; LIMA FILHO, 1994; TAVEIRA, 1978; entre 

outros), no entanto, fundamental é compreender o porquê da resistência dos Karajá de 

Buridina à sua aldeia de moradia, apesar de toda as formas de pressão sofridas durante o 

século XX, desde à expansão de fronteiras agropecuárias até o crescimento da cidade de 

Aruanã e mais recentemente, a consolidação do turismo na cidade. 

 

Sem dúvida, o vínculo com a Aldeia Buridina foi sendo construído historicamente, 

já que estabeleceu-se uma identidade Karajá que se diferencia das demais aldeias por 

algumas razões centrais: o contato intenso com os não-índios desde o início do século XX, 

a desvinculação temporária desta comunidade com as outras comunidades Karajá e a 

memória tradicionalmente mantida de que Buridina já foi uma das maiores aldeias Karajá.  

 

A partir desta sucessão de eventos históricos peculiares, podemos dizer que 

“perguntou-se muito mais pela identidade étnica em Buridina”, exigindo dos membros 

desta comunidade uma constante definição de suas “posições-de-sujeito”. Devendo ser 

estas posições identitárias construídas no entremeio da cidade de Aruanã e da Ilha do 

Bananal, afirmou-se o vínculo com a Aldeia Buridina como única referência concreta e 

disponível. Transformando a aldeia em um “terceiro espaço”, nos termos de Bhabha 

(1997), percebemos um lugar “que desloca as histórias que o constituem, e gera novas 

estruturas de autoridade, novas iniciativas políticas, gera algo novo e irreconhecível, uma 

nova área de negociação de sentido e representação”. (RUTHERFORD, 1996: p. 36-37) 
                                                 
33 Chang Whan em sua Dissertação de Mestrado pela UFRJ “Reru- Figuras em cordéis dos índios Karajá”, diz 
que “os Karajá são tradicionalmente e essencialmente um povo fluvial. Têm no Rio Araguaia a sua imagem 
referencial de mundo, tanto secular como sagrado. O ‘Bero hokã’, como é designado em Karajá- ‘a água 
grande’, representa, a um tempo, a fonte de vida e subsistência, e a evidência concreta do mundo sobrenatural, 
onde habitam os seres primordiais e uma legião de entidades sobrenaturais por eles cultuados. Assim como o 
rio sintetiza na sua imagem a indistinção entre os planos secular e sagrado, a vida – social e ritual- do povo 
Karajá se pauta na sua estreita referência à cosmovisão Karajá”. (WHAN, 1998: p.1-2) 
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Santos (2003), sociólogo português, destaca nos estudos sociais contemporâneos, o 

privilégio dado à mobilidade e a migração dos grupos humanos, destacando o risco de se 

ocultar a existência de mobilidades forçadas. Para este autor, outra conseqüência desta 

perspectiva de análise é o fato de ignorar a imobilidade de outros, sendo que, tanto a 

mobilidade quanto a imobilidade, estão sujeitos aos mesmos efeitos drásticos das 

migrações que tanto enfatizam. Santos (2003) se remete ao intelectual indiano Hustom 

Bharucha, trazendo uma passagem em que lembra que, 

 

a tendencial essencialização e universalização da “condição migrante” nega as histórias 
diferenciadas das migrações e, além disso, ignora os indivíduos e comunidades que 
resistem à migração com base em outras lealdades e laços com a família, tradição, 
comunidade, língua e religião; que nem sempre são traduzíveis para as normas do 
individualismo liberal (BHARUCHA, 2000 apud SANTOS, 2003: p. 32).  

 

Do mesmo intelectual, é citada a distinção entre duas versões de cultura: uma 

associada à migração, diáspora e exílio, e outra versão, associada à política da relocação, 

ao regresso ou permanência. Essa segunda versão traz uma perspectiva interessante para a 

análise da situação histórico-social dos Karajá em Aruanã. 

 

Através dos relatos se tornou perceptível que a busca pela identidade tradicional que 

antes se apresentava de maneira mais clara com as lideranças mais velhas, também foi re-

significada pelos mais jovens da aldeia, motivados pelo processo de luta pela conquista de 

direitos nos últimos anos. Esta re-significação de suas posições como sujeitos históricos 

fica bastante evidenciada em um texto produzido por jovens de Buridina, durante um curso 

de formação de professores, que é parte das ações do Projeto de Educação e Cultura 

Indígena Maurehi: 

 

Dizem os índios Karajás que há muito tempo atrás, eles viviam em uma aldeia no 
fundo do Rio Araguaia, não conheciam outro lugar, tinham uma vida bem diferente 
desta de hoje, lá não tinha doenças, os índios não envelheciam, as plantações não 
morriam, os animais não atacavam: um verdadeiro paraíso.  

A Aldeia Buridina já possuiu mais de 1500 índios, foi aldeia que gozou de toda 
tradição que tem uma tribo Karajá, não tinha limites de caça, nem de pesca. Um certo 
dia, veio para Aruanã, um morador branco e assim, dia após dia, vinham chegando 
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mais e mais pela trilha que deixaram os bandeirantes que por aqui passaram, indo em 
direção à cidade de Goiás, à procura de pedras preciosas. 

O cacique da época não gostou dos brancos e em uma madrugada reuniu toda a sua 
tribo e lhes explicou o que poderia acontecer (ou o que aconteceu de fato) em Aruanã, 
e lhes disse que quem quisesse poderia seguir-lhe à procura de um novo local para 
viver. E assim desceram rio abaixo até chegar na Ilha do Bananal, restando apenas três 
famílias em Aruanã. Em pouco tempo, a antiga Leopoldina, se transformou em Aruanã. 

E os índios Karajá, totalmente esquecidos, lutando como bravos guerreiros que na 
realidade são. Porém esta luta não é bem vista pelos brancos, que discriminam, 
tentando destruir uma cultura, uma tribo, uma família. Hoje sentimos que estamos mais 
fortes e iremos ficar mais e mais dia-a-dia, e sempre lutando com a intenção de 
conseguir nossos objetivos. Este é o respeito que temos em memória de nosso cacique 
Jacinto Maurehi (texto produzido por Luiz Carlos Sariina, André Uberena, José Carlos 
Temassare e Renato Teribré, em maio de 2005, na Aldeia Buridina) [grifos meus]   

 

Alguns elementos merecem ser destacados: a referência a um tempo mítico de 

existência, idealizado quando comparado a um paraíso, também a evidência dada ao 

tamanho da aldeia no passado e a manutenção das tradições que fizeram de Buridina uma 

das maiores aldeias Karajá. É interessante a descrição da chegada do “homem branco” à 

região, onde buscam situar historicamente o percurso (a trilha dos bandeirantes para a 

cidade de Goiás) e ao mesmo tempo, legitimar a presença Karajá anterior aos não-índios na 

região. Peculiar também é a “escolha” feita pela comunidade quando decidem por ficar em 

meio à cidade que se iniciaria ou partir para a Ilha do Bananal. 

 

Considero especialmente relevante, o caráter de decisão atribuída à comunidade. 

Quando feitas as opções por ficar em Aruanã ou ir para a Ilha do Bananal, os Karajá 

puderam escolher o direcionamento que seria dado às suas histórias, sendo que, mesmo que 

a escolha que tivessem feito, não fosse a melhor, estes reafirmaram neste momento o 

caráter decisório para suas vidas, se constituindo como agentes históricos plenos. 

 

A afirmação da identidade fica evidente no último trecho, inserindo a si mesmos 

(enquanto jovens) na luta pela manutenção dos aspectos tradicionais em um processo 

intenso de conflitos pelo poder de identificação, poder este, que tem como agente 

contrastante, o branco que discrimina, usurpa e atribui estereótipos. Afirma-se uma 

transformação na maneira de conceber a si mesmos como indígenas, quando afirmam que 
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estão mais fortes e que têm um projeto para o futuro. Projeto este, que é guiado por uma 

percepção do passado, que tem na figura do antigo cacique Maurehi, o seu ponto de apoio. 

 

O caráter de contrastividade evidencia a idéia de que a identidade é construída na 

diferença. Neste sentido, a análise identitária da comunidade, feita por Luiz Carlos Sariina, 

jovem participante do Curso de Formação de Professores, está permeada por estes 

elementos de diferenciação: 

 

Os outros índios, eu vejo como meus parentes, em relação aos brancos, separamos 
aqueles que nos respeitam e os que não nos respeitam, porque eu tenho uma certa 
mágoa de quem discrimina o próximo. Eles também são filhos de Deus, mas sem 
cultura certa. Na sociedade branca, sempre serei um índio qualquer, porque se um índio 
de outra tribo e estado pratica algum ato que fere os brancos, eles condenam os índios 
em geral e não diferenciam tribos. (relato escrito por Luiz Carlos Sariina em 03 de 
maio de 2005, na Aldeia Buridina) 

 

Está presente nos relatos das jovens lideranças, uma tensão constante entre 

igualdade e diferença. Uma questão lançada por Santos e Nunes (2003: p. 25), elucida bem 

o teor dessa contradição: “Como é possível, ao mesmo tempo, exigir que seja reconhecida a 

diferença, tal como ela se constitui através da história, e exigir que os “outros” nos olhem 

com olhos iguais e reconheçam em nós os mesmos direitos de que são titulares?”. Em 

diversos relatos é perceptível a dificuldade em lidar com esta “tensão”. 

 

Nós somos pessoas iguais aos outros mesmos, não quero ser de outra forma como 
branco, negro e outros. Eu sou índia e tenho orgulho de ser índia e de demonstrar isso 
que somos, porque nós somos todos iguais aos outros. Eu me vejo igual a outras 
pessoas, mesmo que eles sejam de outra cor. Os outros me vêem diferente deles porque 
sua origem e sua cultura é muito diferente da minha cultura, da que eu vivo, e quando 
uma índia casar com branco já se torna um casal de mameluco, aí os outros me vêem 
de outra forma, não me vêem como uma índia, me vêem como branco. E os índios, 
mandam embora de sua tribo essa pessoa índia, porque não vêem como índio mais 
também. Então não é mais nem índio nem branco. (relato escrito por Clauderice 
Wassuri Javaé em 03 de maio de 2005, na Aldeia Buridina) 

 

 Além do paradoxo instalado entre igualdade e diferença, a definição identitária 

passa constantemente, por uma relação intrínseca com o não-índio, buscando conciliar a 

história da comunidade com a história do não-índio. Poderíamos considerar que, 
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diferentemente da visão prevalecente nos discursos das lideranças tradicionais, estas jovens 

lideranças deixam claro um imbricamento com a história dos “outros”: 

 

Nós somos seres humanos que têm outras culturas e outros costumes, me vejo como 
índia que tenho duas culturas: Karajá e não-índio. Os outros me vêem como índia, 
porque tenho um jeito diferente fora da aldeia: com cabelos pretos, pele morena e jeito 
tímido. (relato escrito por Darcília Wassuri em 03 de maio de 2005, na Aldeia 
Buridina) 

 
Somos um povo que perdeu um pouco dos costumes de antigamente, mas que estamos 
lutando para resgatar nossa cultura. Na realidade, eu me aceito como uma mestiça, 
porque meu pai é índio Karajá, e minha mãe não é, e por isso às vezes o preconceito é 
inevitável de ambas as partes por eu não parecer com uma índia fisicamente. Mas 
independente do que os outros pensam, eu sei que minha etnia é Karajá. Os não-índios 
me vêem como índia Karajá porque sabem que eu moro na aldeia, já os que não me 
conhecem, me vêem normalmente, como branca mesmo. (relato escrito por Mariana 
Maluheru em 03 de maio de 2005, na Aldeia Buridina) 

 

Nesses relatos, escritos por duas jovens participantes do curso de formação de 

professores são enfatizadas: a relação intensa com a cultura não-indígena e alguns 

elementos que demarcam os critérios de indianidade percebidos pela sociedade envolvente. 

O primeiro relato denota uma percepção de si mesma como pertencente a duas culturas 

diferentes, “Karajá e não-índio”; o segundo, demonstra que a demarcação da diferença se 

faz pela atribuição de características fenotípicas, “cabelos pretos, pele morena e jeito 

tímido”.  

 

No segundo relato, a diferenciação étnica se faz através da referência ao local de 

moradia (idéia de que é índio aquele que vive na aldeia), sendo destacado por Mariana, a 

discriminação que acontece tanto dentro quanto fora da aldeia pelo fato de “não parecer 

com uma índia fisicamente”. Em outros relatos vêm à tona temas como a originalidade e o 

abandono da cultura tradicional, tônicas fundamentais nos relatos dos líderes tradicionais: 

 

Nós, povos indígenas de todas as etnias, somos iguais a todos, já que preservamos 
nossa cultura e nosso hábito de viver. Eu sou um índio legítimo, lutando pelo seu 
hábito de viver e querendo preservar a minha cultura. Como todos os jovens que 
querem lutar pelo que é seu, mas um pouco discriminado por ser Karajá (relato escrito 
por Renato Mauri em 03 de maio de 2005, na Aldeia Buridina) [grifos meus] 
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Somos um povo de luta e história com um único objetivo: recuperar nossa terra e 
resgatar a cultura indígena. Fico preocupado em relação à língua Karajá. Muitas vezes, 
a sociedade não me vê como índio, pelo fato da Aldeia Buridina não ter a festa do 
Hetohoky, e pelo fato da Aldeia Buridina estar dentro da cidade. Mas os jovens estão 
muito interessados em tornar recente como foi a luta dos nossos antepassados no 
resgate da nossa cultura. E hoje estamos fazendo relatos em livros para não ficar 
apenas na memória. (relato escrito por André Mauri em 03 de maio de 2005, na Aldeia 
Buridina) [grifos meus] 

 

A questão da legitimidade étnica está presente em diversas conversas com os 

jovens, fazendo entender que existe um conflito interno que se apresenta de maneira 

contraditória nos discursos recorrentes de “coexistência pacífica” de duas formas culturais 

na aldeia. Na fala de André Mauri, destaca-se o questionamento da identidade étnica pelo 

fato de não acontecer “a festa do Hetohoky” e pela localização da aldeia. As palavras de 

Renato Mauri indicam um sentimento de atribuição da função de resguardo da cultura 

tradicional aos “originais” ou “legítimos” (entenda-se, filhos de pai e mãe Karajá).  

 

Externamente, evidencia-se a luta contra a discriminação na cidade, embate que 

encontra resposta no “resgate” das características tradicionais para que se afirme a 

identidade étnica. Nos relatos, os jovens são enfáticos em afirmar a discriminação na 

cidade, contradizendo os discursos das lideranças tradicionais e dos moradores da cidade, 

que defendem a existência de uma relação sempre pacífica: 

 

Hoje eu encaro a minha etnia com mais naturalidade do que antes. Eu me aceito como 
Karajá, independente dos outros acharem que eu sou ou não sou índia. O não-índio vê 
o Karajá como um povo cheio de cultura. E é através disso que nós, Karajá, estamos 
lutando para manter nossa identidade. (relato escrito por Ana Cristina Kawinan em 03 
de maio de 2005, na Aldeia Buridina).[grifo meu] 

 

Nós somos índios Karajá. Eu me vejo como uma pessoa que é capaz e me orgulho de 
quem eu sou. As pessoas me olham e vêem que eu sou diferente. Eu percebo que eles 
acham que a gente é menor. (relato escrito por Iracy Karajá em 03 de maio de 2005, na 
Aldeia Buridina).[grifo meu] 

 
Ah, eu mesmo me sinto é muito discriminado . . . No colégio, em vários lugares que eu 
já sai na rua, ficam falando que índio é isso, índio é aquilo. Eu me sentia ruim, mas só 
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que agora eu vi como é que é, agora eu não dou moral mais não. Agora eu só levanto a 
cabeça e sigo em frente . . . (entrevista concedida por Renato Mauri,em abril de 2006, 
na Aldeia Buridina) [grifo meu] 

 
Ah, há sim com certeza muita discriminação porque falam que nós não trabalha, que é 
vagabundo, que fica vivendo às custas da Funai e outras coisas mais. (entrevista 
concedida por Wauxá Marinho, em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 

 Como pode ser percebido nestes relatos, há de se ressalvar a tentativa dos jovens de 

redimensionar um conflito em suas identidades étnicas. Os discursos que reafirmam sua 

diferença identitária buscam a igualdade de direitos e o respeito por essa diferença, 

passando atualmente por um momento de transformação, onde buscam “naturalizar” esta 

diferença. A discriminação aparece bastante vinculada à idéia de que existe uma situação de 

privilégios concedidos pelo órgão indigenista federal (FUNAI). 

 

 É comum ouvir entre eles frases como “sofro com preconceito de pessoas que 

acham que nós adquirimos as coisas fáceis” (relato escrito por Bolaniru Mauri em 03 de 

maio de 2005, na Aldeia Buridina), ou “me vêem como uma pessoa privilegiada por parte 

dos governantes e acham que vivemos em um mar de rosas” (relato escrito por José Carlos 

Leão em 03 de maio de 2005, na Aldeia Buridina). Iraci Karajá questiona esta perspectiva: 

 

Então agora, porque o governo deu oportunidade pra nação indígena, a gente tem 
culpa?. . . a gente não tem culpa de ser tratado desta forma, das pessoas achar que são 
direitos nossos e tirar o direito deles. A briga mais que eles vêem do nosso lado é isso, 
a gente só vê a crítica, eu mesma quase não saio na cidade pra não ficar vendo, porque 
eu tenho um estopim muito curto sabe, se eu ouvir alguém jogar uma conversinha pra 
servir pra mim, logo dou uma resposta, e pra evitar desentendimento faço o máximo 
que posso. (entrevista concedida por Iraci Karajá, em abril de 2006, na Aldeia 
Buridina) 

 

 Se em todo o decorrer dos relatos, as narrativas dos moradores mais antigos da 

cidade se constroem em um tom saudosista e idealizador, esta construção se diferencia a 

partir do momento em que abordam a questão de disputa territorial entre a aldeia e a cidade. 

Conforme Dona Neguita: “lá na aldeia eles deixavam entrar quem quisesse, e agora deram 

a terra pra eles né. . . disse  que não pode entrar mais”. Segundo Seu João de Mello: 
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Eu sou indigenista também, eu gosto dos índios, e eu acho que o índio também é que é 
o filho da terra, o dono da terra, mas não chegar ao ponto de querer tirar a gente da 
cidade. A cidade foi criada aqui, eles tem um lugar pra morar, eles tem pra onde ir, 
eles têm o Parque Nacional deles, a Ilha do Bananal que é dos índios mesmo, lá sim, 
lá eles podem impedir qualquer investida dos brancos, lá é território deles, lá é 
território tirado pra eles, Ilha do Bananal, lá é território Karajá. . . Mas aqui não, aqui 
eles tão dentro da cidade, não a cidade é deles, você tá compreendendo? (entrevista 
concedida por Sr. João de Mello, em julho de 2005, na cidade de Aruanã) [grifos meus] 

 

Tá horrível a relação com eles por isso . . . antes o índio era muito humilde, hoje não, 
hoje o índio tá empinado, tá entusiasmado, vê ai na televisão que os brancos invadem 
terra e querem fazer a mesma coisa, tomando terra dos outros. (entrevista concedida 
por Sr. Melquides, em julho de 2005, na cidade de Aruanã)[grifos meus] 

 

. . . Acho que seria muito mais válido apresentar o valor e que essas pessoas 
indenizassem, pagassem pela área que eles estão assentados, e com esse dinheiro 
comprasse uma área maior pros índios, uma fazenda com mata, acho que seria bem 
mais viável do que ficar com essas casas, o quê que o índio vai fazer com essas casas? 
Demolir elas é impossível, morar nelas muito menos, essa é minha opinião particular. 
(entrevista concedida por Ana Maria, em julho de 2005, na cidade de Aruanã). 

 

É interessante observar a mudança que se apresenta nos discursos acerca dos Karajá 

quando se refere à questão territorial. Sr. João de Mello destaca a existência de um “lugar” 

para os índios, que é a Ilha do Bananal, utilizando-se para tanto do mesmo discurso do SPI 

e da FUNAI que justificou o não-reconhecimento étnico da comunidade de Buridina 

durante décadas. O discurso de tolerância e cordialidade enfatizado em outros momentos 

parece se esvair ao afirmar que “eles é que estão dentro da cidade, e não é a cidade que é 

deles”, o que corresponde a dizer que este não é lugar de índio, portanto, aqui quem dita as 

regras são os não-índios. Bastante significativas também, são as palavras do Sr. Melquides 

de que “os índios antes eram mais humildes”, e hoje “estão empinados, entusiasmados”.  

 

Como já demonstrado em outros relatos, entende-se implicitamente que o índio 

“humilde”, cordial, apesar de ser “menos índio” que o selvagem, é um índio bom, aceitável 

e com o qual podemos conviver desde que mantida a subordinação. Entretanto, a relação se 

modifica a partir do momento em que o índio questiona a subordinação e deixa de ser 

alguém digno de pena, passando a ser visto como “empinados e entusiasmados”. Além de 
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tudo isso, o significado do território para os Karajá é despojado de seu sentido quando diz 

estarem sendo eles inspirados pelas ações de membros do movimento dos “sem-terra”, e 

não buscando o reconhecimento de um território tradicional. A partir destes 

acontecimentos, a imagem “romântica” que antes era apresentada nos relatos dos 

moradores se alterou drasticamente, conduzindo a um questionamento da legitimidade 

étnica da comunidade de Buridina: 

 

Convivi muito com os índios e ai eu percebi que com a miscigenação os índios 
aprenderam muito as mazelas dos brancos, com os nossos, por exemplo a bebida, o 
fumo eles já fumavam mesmo, a prostituição e outras coisas aprenderam com os 
cristãos, eles não tinham essas coisas porque eles eram inocentes. O índio então 
assimilou muito aqui a civilização nossa, tanto que eles usam o que nós usamos aqui, 
os índios de hoje, igual os Karajá aqui, assimilaram tanto as coisas boas quanto as 
ruins. (entrevista concedida por Sr. João de Mello, em julho de 2005, na cidade de 
Aruanã). 

 

A cidade tava crescendo e eles acuados e é por isso que eu costumo perguntar se eles 
são índios ou se são brancos, porque estão cercados de brancos. . .um processo de 
marginalização em parte houve sim, é houve, muita bebida, prostituição e a 
miscigenação mesmo já levava a isso porque o contato deles com os brancos era total. 
(entrevista concedida por Ana Maria, em julho de 2005, na cidade de Aruanã). 

 

Eles entre si sempre conversavam na língua deles, agora eles eram mais vergonhosos, 
eles não tinham esse contato que tem hoje com, como a oito anos, há mais de oito anos, 
de 77 para cá. Eles viviam mais dentro da aldeia, não havia os problemas que existem 
de oito anos para cá, digamos, dos índios se ausentarem da aldeia e levar vida de 
branco, freqüentando festas e bebendo e tudo mais. (entrevista concedida por Ana 
Maria à Prof. Maria do Socorro, em 1995, na cidade de Aruanã). 

 

 A visão depreciativa em relação aos índios geralmente vem associada à afirmação 

de que os moradores da cidade deixaram de ter contato com a aldeia: 

 

E nunca mais voltei lá, quando fui da última vez falar com o Arumani, tava bêbada 
uma mulher, e quase tudo os Karajá, então eu falei: não, já num tá pro meu gosto a 
aldeia não, então já tava diferente a aldeia, mulher, homem, tudo, naquele tempo eles 
bebiam, mas era diferente, era coisinha pouca, num ficava bêbado, falando bobagem lá 
na aldeia não, bebia lá fora, agora não, bebia lá, depois desta mistura, dessa 
miscigenação terrível que houve e que tá acabando a tradição. (entrevista concedida 
por Sr. João de Mello, em julho de 2005, na cidade de Aruanã). 
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Durante o processo de demarcação das terras eu já estava meio afastada dessa temática 
do índio, eu até tenho uma opinião acerca disso que é a seguinte: se é do índio é do 
índio. Agora eu gostaria que a Funai nos desse uma explicação, dissesse pro povo 
quanto ao que é que eles vão fazer com essas casas?! São mansões! (entrevista 
concedida por Ana Maria, em julho de 2005, na cidade de Aruanã). 

 

 Em relação à demarcação das terras, os moradores são unânimes em afirmar que os 

índios estão sendo manipulados pela FUNAI e que estes não têm consciência de que esteja 

sendo conduzido um movimento de luta pela terra tradicional: 

 

. . . Só que eles fizeram uma coisa ruim que nós não gostamos, aí da praia, criaram uma 
taxa pra puder fazer barraca aí na praia, pra pagar pra eles porque disse que é território 
deles, e aquilo não é território de ninguém, e não é território de índio. É sim, a FUNAI 
que quer tomar a terra pra eles, eu fui mesmo lá em Goiânia com a prefeita falar 
contra a FUNAI sobre esse negócio. (entrevista concedida por Sr. João de Mello, em 
julho de 2005, na cidade de Aruanã).[grifo meu] 

 
. . . eu não sei quando vai terminar isso, porque do outro lado do rio eles já estão com 
cinqüenta alqueires de chão, doado mesmo, que ganharam de mão beijada e a Funai 
pôs em nome deles esses documentos, os índios mesmo não estão nem preocupados 
com isso, e na verdade no nome deles mesmo não tem nada, é tudo do governo, não é 
deles mesmo, então tem aquele problema que não é muito próprio deles, e eles 
acostumaram assim. (entrevista concedida por Sr. Melquides, em julho de 2005, na 
cidade de Aruanã).[grifo meu] 

 

Só agora que demarcaram, diz que a Funai comprou é só que não indenizou esse povo 
ai, invadiu e diz que comprou esses prédios grandes na beira do rio, não sei por que tá 
fazendo tanta questão disso ai. O povo mesmo não tá criando problema, o problema 
quem tá criando é a Funai, com os índios não tem nada, é a Prefeitura com a FUNAI 
por causa disso, eles querem tomar um pedaço de chão aqui dentro da cidade sem 
necessidade, mexendo com essas mansões, essas casas ai, o povo não entrega esses 
prédios pra Funai porque eles não concordam, não indenizou nem nada, só querem 
conseguir à custa de lei. A bem dizer, pelo que a gente vê a FUNAI tá muito mais 
interessada é em manter o emprego deles do que em manter índio na aldeia, em 
civilizar o índio. . . (entrevista concedida por Sr. João, em julho de 2005, na cidade de 
Aruanã).[grifos meus] 

 

Porque o índio não tem condição de tocar essas casas como hotel [quer dizer, com 
raríssimas exceções, tem duas, a Valdirene é uma delas, que teria condições de 
gerenciar um hotel . . .], agora, o que é que eles vão fazer com essas casas, e eu 
gostaria de deixar bem claro que o que eu queria saber realmente é se isso vai ser 
passado pra mão dos índios ou pra mão da Funai. Mas fora isso, o relacionamento 
entre índio e branco na cidade continua o mesmo, sobretudo porque a população toda 
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tem consciência de que o índio não é culpado do que está acontecendo . . . (entrevista 
concedida por Ana Maria, em julho de 2005, na cidade de Aruanã).  

 

 Fica bastante clara a alegação de que a FUNAI é a grande responsável pelas 

reivindicações territoriais entre os Karajá de Aruanã, e além disso, acredita-se que os seus 

funcionários é que usufruirão das conquistas. Sem entrar no mérito de quem se beneficiará 

com a regularização das terras, é importante lembrar que, sem dúvida, os grandes 

beneficiados são os índios da Aldeia Buridina. E isso não é lembrado pelos moradores! 

Longe de ser mero “esquecimento”, essa desconsideração implica em retirar dos Karajá de 

Aruanã o caráter de atores históricos também inseridos nesse processo. Em meio a este 

negligenciamento, apresentam-se visões superficiais e generalizantes acerca da aldeia na 

atualidade: 

 

. . . tá muito atrapalhado, que eles começaram até a roubar, a agredir, os Karajá 
começaram, começaram a perder aquele jeito, já não tem mais aquele ritmo que eles 
viviam na aldeia, uns ai agrediram um sujeito, tomaram a faca da mão do sujeito, 
matou e desafiou a polícia, eles tiveram muito alterados, agora é que eles deram uma 
melhorada porque o exército veio aqui e deu umas conversadas com eles, ai que 
melhorou. (entrevista concedida por Sr. Melquides, em julho de 2005, na cidade de 
Aruanã) [grifos meus] 

 

Olha, é difícil vê-los como índios, eu acho, porque tudo de ruim dos brancos eles 
assimilaram, e tudo de bom do índio está praticamente esquecido . . . Eu acho muito 
difícil, aliás eu sempre fui da opinião de que o branco é muito pernicioso ao índio. Ah, 
há uma perda completa da identidade, chega lá na aldeia e vai falar com uma criança 
pra ver se falar em Karajá. . . (entrevista concedida por Ana Maria, em julho de 2005, 
na cidade de Aruanã).[grifo meu] 

 

Porque lá na Ilha do Bananal eles vivem só na vida indígena, lá pode porque não tem 
civilizado, é só eles, mas agora aqui em Aruanã não pode ficar assim, aqui eles é 
poucos e ainda dentro da cidade, vão perdendo os costumes dos índios. Se pudesse 
viver na aldeia só de caça e pesca era bom, mas não pode, pesca tá muito pouca, vende 
essas coisas de índio, tapete, arco; essas coisinhas é muito pouco pra eles viver, por 
isso tem que trabalhar pros particulares. (entrevista concedida por Sr. João, em julho de 
2005, na cidade de Aruanã).[grifo meu] 

 

Eu sou a favor dos índios, o índio é o filho da terra, é o dono, mas num é o dono da 
terra de expulsar os outros filhos que tão aqui não, porque nós também somos 
brasileiros, somos brasileiros natos, também nasci como eles, misturado. Eu sou 
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paraense, os paraenses tem mais mistura índia do que tudo. (entrevista concedida por 
Sr. João de Mello, em julho de 2005, na cidade de Aruanã).[grifo meu] 

 

 Diante desta situação de conflito pelo reconhecimento étnico, os Karajá de Aruanã 

externalizam um sentimento de pertencimento que busca se contrapor às imagens 

construídas pelos moradores da cidade. Quanto perguntado aos membros da comunidade o 

que significa ser Karajá em Aruanã, ser Karajá em Buridina, eles demonstram alguns 

desses sentimentos: 

 

Pra mim ser Karajá aqui de Aruanã é um privilégio porque nós somos respeitados, não 
aqui, mas pelas outras cidades afora, lá falam que nós somos os guardiões e filhos do 
Rio Araguaia, e eu acho muito bom isso também, falam que nós preservamos a 
natureza,  mas nós preservamos mesmo, cuidamos do rio . . . (entrevista concedida por 
Renato Mauri em abril de 2006, na Aldeia Buridina) [grifo meu] 

 

Ah, o que deixa a gente mais tranqüilo do que eu sou, é a gente falar nosso idioma, é a 
gente fazer nossos artesanatos, isso eu acho que é o mais importante e é o que mais é 
valorizado, muitos valorizam o nosso artesanato, ver a gente falar nosso idioma em 
vista do que era antes, hoje todo mundo tá falando, eu mesma sou uma delas, sai e 
fiquei treze anos fora, e voltei não sabia nem como cumprimentar meu pai e hoje estou 
falando, falando bem. (entrevista concedida por Iraci Karajá em abril de 2006, na 
Aldeia Buridina) 

 

O que diferencia eu acho que é pelo artesanato e pela língua Karajá. Agora dos 
Karajá da Ilha também diferencia porque nós não temos a tradição da dança de Aruanã, 
porque lá eles dançam na tradição, com a casa do Hetohoky, a Casa Grande. (entrevista 
concedida por Uberena Karajá em abril de 2006, na Aldeia Buridina) [grifo meu] 

 

Esses discursos trazem consigo alguns dos significados acerca da relação que 

estabelecem com suas identidades étnicas. Renato Mauri se refere a ser Karajá como “um 

privilégio”, ressaltando em seguida que são valorizados pelos outros e não pelos moradores 

de Aruanã, sendo que o que sustenta essa valorização é a idéia de que são “guardiões da 

natureza”. De fato, é bastante emblemática a vinculação feita do Rio Araguaia com os 

Karajá, apesar de serem desconsideradas as especificidades históricas de cada comunidade 

e a sua situação contemporânea. Os Karajá dos “cartões postais” são, sem dúvida, uma 
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referência forte para aqueles que vivem distantes dos índios reais. Em relação ao futuro, 

opiniões diferenciadas são apresentadas: 

 

Antigamente na aldeia era só o pessoal verdadeiro, e com a vinda das pessoas pra cá 
pra Aruanã, a gente foi se sentindo mais . .  . apertado, coagido. Então eu preferia mais 
que nossa aldeia fosse mais distanciada da cidade, bem pra longe mesmo, onde nós 
pudéssemos falar todos nossa língua, resgatando nossa cultura, nossa dança. Agora, 
hoje como você tá vendo aqui coma aldeia no meio da cidade, hoje é muito ruim, eu 
não gosto porque eu imagino que nossos meninos, meus sobrinhos, não vão poder mais 
falar a língua indígena e vai poder falar só na linguagem dos brancos, e hoje mesmo, 
eu já não queria morar aqui, queria morar lá na Ilha, aprender a falar mais ainda a 
linguagem do índio. (entrevista concedida por Wauxá Marinho em abril de 2006, na 
Aldeia Buridina) [grifo meu] 

 

A maior prova da identidade que os índios têm hoje é a língua, e até uma etnia se 
perder a sua cultura e principalmente sua língua indígena, ele praticamente não é índio 
porque o que mantém forte hoje numa tribo é a língua, porque aí se perder não vão 
mais considerar ele como índio, eu já vi muito na Bahia, os índios nem parecer com 
índio parece mais, acho que nós temos que ser o que somos, não ter vergonha, isso que 
deixa o índio brasileiro mais fraco ainda, o índio falar que tem vergonha de ser índio. 
(entrevista concedida por Wadjurema Karajá em setembro de 2002, na Aldeia 
Buridina) [grifos meus] 

 

A gente tá batalhando pra resgatar a cultura, pra ver se eles permanecem, se não 
morre de tudo, porque a gente, eu mesma, nunca vi a cultura de verdade mesmo, 
porque eu nunca vivi numa aldeia grande, já me habituei no meio dos brancos e não 
sei se a convivência deles lá na Ilha é a mesma que a nossa, mas eu acho que é 
diferente porque eu já fui lá agora e quando eu era mais jovem também. (entrevista 
concedida por Iraci Karajá em abril de 2006, na Aldeia Buridina) 

 

Ah, mudou muito, agora vem acontecendo muitas coisas, com as crianças mesmo que 
mudou muito, tem alcoolismo, cigarro, mudou muito o jeito das crianças indígenas 
porque com o convívio mais direto com os brancos aí pegaram as manias, tipo uma 
doença né, vamos dizer. E já isso na minha infância com os colegas que eu tinha não 
existia isso e tem que ter uma ação maior por parte dos agentes de saúde, da FUNASA 
pra olhar mais isso, porque é preocupante porque vê as outras crianças e já quer 
copiar, vê pela televisão e já quer seguir, aprende com as coisas erradas também. 
(entrevista concedida por Uberena Karajá em abril de 2006, na Aldeia Buridina) [grifos 
meus] 

 

 Em muitas entrevistas apresenta-se um descrédito quanto ao futuro da aldeia, em 

especial, uma grande preocupação com o desuso da língua Karajá por parte das crianças. 
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Há uma associação entre a perda da língua tradicional e a negação da identidade indígena: 

“o índio quase deixa de ser índio quando perde a língua”. Em alguns momentos buscam 

demonstrar a esperança de que haja um fortalecimento da cultura tradicional e do uso da 

língua Karajá. Outro fator de grande preocupação em relação às crianças é a influência 

negativa por parte da população regional quanto ao uso de álcool, cigarros e drogas. 

 

Bastante presente também é a definição identitária a partir dos dois pontos diacríticos 

já comentados neste trabalho: o artesanato e a língua Karajá. A preocupação em ressaltar 

esses traços diferenciadores busca estabelecer fronteiras, buscando no “tradicional” algo 

que demonstre a sua etnicidade frente à sociedade envolvente. Para alguns, é necessário 

mais do que alguns pontos de apego ao tradicional, esboçando uma concepção essencialista 

da cultura, conforme pode ser verificado em diversos relatos: 

 

Ah, Karajá mesmo é poder viver só da caça e da pesca, poder ficar bem longe dos 
pessoal dos brancos, poder falar só na linguagem dos índios . . . Diferencia muitas 
coisas, aqui mesmo você vê o que acontece, ninguém fala a linguagem, e aqui já não 
tem a dança, os rituais, pajé, e lá na Ilha eles segue tudo certinho a cultura. (entrevista 
concedida por Wauxá Marinho em abril de 2006, na Aldeia Buridina) [grifo meu] 

 
Pelo que eu vi também na Ilha do Bananal, eles falam muito também da gente, diz que 
nós de Aruanã somos tori. Teve um lá de Fontoura que chegou e falou assim que eu era 
tori, perguntou se eu conversava só o português, ai eu respondi pra ele em Karajá e 
disse que eu sou Karajá e que não é pra ficar me chamando de tori não. Foi e ele ficou 
sem graça, me falou: __ Ah, você sabe conversar Karajá,é Karajá mesmo.  E eu fiquei 
conversando com ele só em Karajá, disse pra ele que eu só falava o português porque 
chegavam em mim conversando em português, mas falar eu falo bem Karajá. 
(entrevista concedida por Uberena Karajá em abril de 2006, na Aldeia Buridina) [grifo 
meu] 

 
Apesar de nós morarmos longe das outras aldeias e dentro da cidade mas nós temos 
nossas raízes bem fortes mesmo, porque não é fácil você morar dentro de uma cidade e 
de um tipo de cultura e manter a sua, então eu acho que nós, os Karajá de Aruanã, 
temos uma vontade grande mesmo de não perder nossa cultura, que isso é muito 
importante pra um povo, pra uma nação indígena. (entrevista concedida por 
Wadjurema Karajá em setembro de 2002, na Aldeia Buridina) [grifos meus] 

 

 Outro fator mencionado diz respeito à visão que os demais Karajá têm acerca da 

comunidade de Buridina. Uberena Karajá destaca a discriminação dos parentes da Ilha do 
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Bananal que consideraram que eles são tori. Essa preocupação evidencia a percepção de 

que a identidade Karajá em Buridina deve ser demonstrada não só à população não-índia de 

Aruanã, mas também à população indígena das demais aldeias Karajá. Wadjurema Karajá 

demonstra uma consciência histórica acerca da situação da Aldeia Buridina, ao destacar a 

força da etnicidade entre os membros da comunidade diante de uma condição que poderia 

ter conduzido ao abandono dos referenciais étnicos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Os índios vêm adquirindo o “estranho” direito de 
continuar a ser índios, depois de 500 anos de 
integração forçada.  

Carlos Marés, 2001.  

 

 

Ao percorrer alguns momentos da história indígena no Brasil, busquei compreender 

como os Karajá de Aruanã transformaram sua auto-imagem em fins do século XXI, 

apresentando-se como “sujeitos de direitos” inseridos na contemporaneidade, e não como 

mero “objeto” de contemplação de um passado que se esvaiu. Essa imagem, entretanto, não 

é auto-referencial, sendo posicionada perante outros que lhes impõem uma imagem diversa. 

Ao pensar as relações entre índios e não-índios em nosso país, Laraia (1995) questiona-se 

quanto ao que é o Brasil. Responde então que, de maneira sucinta, diríamos que o Brasil se 

apresenta (ou foi re-presentado) como: ocidental, branco, predominantemente católico e 

portador de espetacular tolerância racial. Feito este apontamento, Laraia (1995: p. 262) se 

propõe a desconstruir essas imagens: 

 

Não é um país tipicamente ocidental, apesar de uma significativa parte de sua cultura 
ter as suas raízes plantadas na península ibérica. Isto porque ocorreu uma grande 
contribuição da cultura negra, em função dos milhões de escravos que foram trazidos 
da África, proveniente das mais diferentes culturas. E, além disto, houve toda a 
influência indígena, sendo que muitos de seus traços culturais estão hoje presentes no 
cotidiano de muitos brasileiros. Não é também um país branco, porque uma grande 
parte de seus habitantes são portadores de características físicas tipicamente 
ameríndias ou africanas. E, também, não é um país predominantemente católico, 
apesar dos dados dos censos oficiais. Isto porque aos ritos de Roma somam-se os 
diferentes cultos afro-brasileiros, nos quais os orixás africanos se confundem com os 
“caboclos” indígenas.  

 

 Por fim, ele conclui que o mito da “tolerância racial” é facilmente desfeito se 

considerada, historicamente, a relação entre negros e brancos. Da mesma maneira, a 

história das relações interétnicas entre índios e não-índios (por vezes negros, por que não?) 

demonstra que a tolerância não imperou também nessas relações. Ailton Krenak, liderança 
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indígena representativa no movimento de fortalecimento dos direitos indígenas em fins do 

século XX, elucida bem o “teor” dessas relações, ao se referir aos cenários de violência 

explícita a índios, e lembrar que em diversas situações os conflitos ocorrem de maneira 

velada, encobrindo a intolerância que impera nas relações: 

 

Em alguns lugares, o cansaço das relações de intolerância e de conflito resultou numa 
espécie de acomodação. Nesses locais se permite que algumas dessas pequenas 
sociedades continuem vivendo, continuem com suas diferenças, não mais insistindo na 
sua integração ao esforço regional. Nesses locais apenas as toleram, mas não abrem 
verdadeiramente uma oportunidade à participação dessas pequenas sociedades nas 
decisões, na orientação das ações de saúde, nas decisões do que seja a educação 
indígena de fato, nas decisões do que seja o gerenciamento do seu território. Não se 
permite que essas pequenas sociedades possam, com diferenças entre si e 
diferenciando-se do Brasil, que é o geral, dizer o que querem para si mesmas. 
(KRENAK, 2001: p. 73-74) [grifos meus] 

 

 A “acomodação” a que se refere Krenak é a negação de conflitos, situação essa, que 

pode ser bem exemplificada pelos discursos de índios e não-índios que se entrecruzam em 

Aruanã: “permitiu-se” que os Karajá vivessem ali durante muito tempo. Enquanto não 

haviam sido ultrapassados os limites da subordinação imposta, eram “boas companhias” na 

cidade, afinal, como me disseram em alguns relatos, “nem parecia que existia índio aqui”. 

Em diversas falas reconheceram também que os índios foram os “primeiros habitantes das 

terras”, que agora viviam uma situação “digna de pena” e mereciam respeito, e que além 

disso, o modo de vida do índio era inclusive “um exemplo para os brancos”, já que viviam 

em harmonia.  

 

 A situação de subalternidade indígena permitia que eles fossem “tolerados”. 

Entretanto, numa aparente contradição, quando desejaram ter o direito de continuar a ser o 

que já eram: índios contemporâneos e reais, os Karajá de Aruanã vieram reforçar as vozes 

das sociedades indígenas que já demonstravam que a tolerância é o grande desafio da 

contemporaneidade. Acerca deste tema, vale destacar as definições da Declaração de 

Princípios sobre a Tolerância, aprovada em 1995: 

 

A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade de culturas 
de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir 
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nossa qualidade de seres humanos [. . .]. A tolerância não é concessão, 
condescendência, indulgência. A tolerância é, antes de tudo, uma atitude ativa, 
fundada no reconhecimento dos direitos universais da pessoa humana e das liberdades 
fundamentais do outro. 

  

 Essas definições implicam considerar que a tolerância não pode ter a forma de 

marginalização social. A tolerância exige que o Outro seja percebido em sua totalidade, 

como sujeito ativo da história e passível dos mesmos direitos, assim, o reconhecimento da 

igualdade é condição fundamental para o exercício da tolerância e, neste sentido, 

compadecer-se da situação de subordinação em que os Karajá de Aruanã viviam, está longe 

de significar ausência de conflitos e violências. 

 

 Como foi apresentado nos capítulos anteriores, em 1992, no contexto da ECO/92, os 

Karajá se tornam um “caso público” através de uma estratégia de mobilização que impôs 

novas percepções àquelas que estavam em jogo nas lutas pela identidade legítima. Assim 

manifestou-se o que Bourdieu (1989: p. 117-118) chama de “poder quase mágico das 

palavras”: 

 

A oficialização tem a sua completa realização na manifestação, ato tipicamente mágico 
(o que não quer dizer desprovido de eficácia) pelo qual o grupo prático, virtual, 
ignorado, negado, se torna visível, manifesto para outros grupos e para ele próprio, 
atestando assim a sua existência como grupo conhecido e reconhecido que aspira à 
institucionalização. [grifos do autor] 

 

A “acomodação” das relações entre índios e não-índios é abalada no momento em 

que os Karajá desejam manifestar a sua existência como comunidade identitária. No 

momento em que se apresenta uma etapa conflituosa (com a demarcação das terras e recusa 

do processo pelos moradores da cidade, bem como, a partir da reestruturação física da 

aldeia), há uma percepção objetivada da repercussão do novo status conquistado pelos 

Karajá de Aruanã: de índios passivos e dignos de pena para índios ativos e sujeitos de 

direitos. É exatamente nesse momento que surgem na imprensa, declarações contundentes 

quanto à inautenticidade da presença Karajá antes da emancipação do município. 

Representados através de discursos totalmente diferentes dos anteriores, percebemos que os 
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índios passam a “incomodar” e somente assim, adquirem um caráter de sujeitos históricos 

plenos. 

 

 Essa situação demonstra que estamos destinados a ser tolerantes por necessidade e 

não por virtude, ou seja, por imperativo elementar da nossa adequação à civilização 

moderna e à cultura urbana (ver CORTESÃO; STOER, 2002: p. 453). O conceito de 

“indiferença civil” de Goffman (1979) evidencia que só há uma aceitação daqueles que são 

diferentes, enquanto estes puderem ser mantidos à distância ou fixados numa condição de 

subordinação. Neste sentido, duas maneiras de tolerância se apresentam: uma “tolerância 

negativa”, que gera indiferença e distância entre aqueles que se situam em um mesmo 

espaço físico; e uma “tolerância positiva”, aquela que aprecia favoravelmente as diferenças. 

Essa última, porém, só pode se apresentar enquanto houver uma segurança de que os 

limites que separam nós e os outros não serão transgredidos. 

 

 Sennett (1988) entende que a tolerância social é a relação entre indivíduos dispostos 

a negociar sem intervenção de terceiros e sem subordinação. Ele ressalva, porém, que o que 

mais comumente acontece é uma retração perante o confronto direto quando situações mais 

significantes se apresentam, gerando superficialização e banalização dos contatos. Essas 

duas características citadas por Sennett são perceptíveis nos discursos produzidos por 

moradores de Aruanã e de Buridina, trazendo a falsa impressão de que as relações entre 

índios e não-índios sejam sempre pacíficas nessa situação histórica. Diante desta 

“superficialização e banalização dos contatos”, Cortesão e Stoer (2002: p. 454) observam 

que, 

 

É o próprio espaço público da cidade que se vê empobrecido. Empobrecimento que é 
duplo, podemos afirmar. De um lado, porque no espaço público se desenrolam e 
disputam assuntos e diferenças menores e, de outro lado, porque as questões 
substantivas da vida social e cultural passam a ser privilégio da regulação institucional. 

 

 Esse empobrecimento foi perceptível nos discursos analisados nesse trabalho. 

Esperava encontrar nos relatos dos moradores a idéia de que os índios eram presença 

importante na cidade, mesmo que fosse em razão do turismo, por seu significado exótico, 
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ou qualquer outra definição superficial. Ao contrário disso, o que percebi foi que não há 

uma percepção plena dos Karajá como agentes históricos. Entre imagens oscilantes e 

contraditórias, eles são referidos pelo que foram no passado (crianças inocentes, selvagens, 

desamparados) ou tratados como se estivessem sendo manipulados pela ação das 

instituições (especialmente a FUNAI).  

 

 Por vezes, nas falas dos moradores e turistas, as ações parecem acontecer apenas no 

âmbito da Prefeitura de Aruanã, da FUNAI, do Ministério Público ou da Secretaria 

Estadual de Educação. Às vezes, dá-se a impressão de que os Karajá meramente 

acompanham (como em um filme) os acontecimentos que envolvem suas histórias. Mesmo 

para os mais benevolentes, suas vozes estão inaudíveis, parece ser difícil trazer para a vida 

concreta, um índio que se assemelha a nós inclusive quanto à dinamicidade de sua cultura, 

e que mesmo assim não deixe de ser índio. Talvez o cerne da questão esteja na diferença 

entre o índio que idealizamos à distância e esses nossos contemporâneos ainda tão 

desconhecidos: outros meios são necessários quando a imaginação já não pode se fazer 

presente. Por diversas vezes, o meio de se lidar com essa situação é a indiferença. 

 

 Concluo por estas razões, que os Karajá de Aruanã não ressurgiram, nem 

emergiram, e sim, resistiram historicamente a um processo de invisibilização social e de 

silenciamentos discursivos. Por serem considerados como “não-índios” ou “menos índios” 

foi sendo construída uma indiferença em relação aos Karajá de Aruanã, incorporada 

estruturalmente à mentalidade da sociedade goiana. Daí decorre a idéia de um “estigma de 

aculturação”: índio de verdade é o “índio selvagem”. No entanto, para a população 

regional, a presença indígena em Aruanã nunca esteve oculta (conforme está perceptível 

nos relatos dos moradores mais antigos da cidade), ela esteve sim, ausente do discurso 

acadêmico e político que não havia percebido a sua existência como comunidade étnica que 

resistiu às violências historicamente impostas. 

 

 Ao recusar a definição de ressurgidos ou de emergentes busco ressaltar que, para os 

Karajá de Aruanã, as fronteiras étnicas estiveram sempre mantidas. Apesar do “estigma de 



 
 

213

aculturação”, em todas as situações, uma contrastividade identitária esteve presente, e é por 

essa razão que, para a população de Aruanã, um Outro esteve sempre ali, assim como para 

os Karajá. Negando a idéia de um ressurgimento étnico (uma etnogênese) torna-se possível 

dar visibilidade à “situação histórica” concreta em que os Karajá se inserem, fazendo 

perceber que não foi a identidade indígena ou o sentimento de pertencimento étnico que 

“nasceu” na década de 1990, já que estes sempre estiveram presentes. O processo histórico 

ocorrido foi a construção de uma etnicidade combatente que veio desestigmatizar as 

representações acerca da Aldeia Buridina, alterando com isso, as relações de poder que 

conduziam até então a imagem sobre os Karajá, ao mesmo tempo em que os Karajá 

redimensionaram a relação com sua cultura e impuseram um novo modo de olhar através de 

sua própria auto-imagem.  

 

 A designação de “índios privilegiados” indica que um novo status passou a ser 

atribuído aos Karajá de Buridina. Estes passaram a ser vistos de outra maneira a partir do 

momento em que demonstraram que não aceitariam mais os rótulos de “índios aculturados” 

ou daqueles “dignos de pena”. Entretanto, a conquista desse poder de identificação é algo 

que gera embates e exige que se negocie cotidianamente os novos papéis a serem 

desempenhados internamente à aldeia, e ao mesmo tempo, exige que um exercício de 

tolerância seja aprendido dia-a-dia na relação com os moradores da cidade de Aruanã. 

Essas novas negociações foram exemplificadas pelas diferentes concepções de liderança na 

Aldeia Buridina e pelos conflitos em torno da demarcação de terras com a população de 

Aruanã. 

 

 Sublinharei, portanto, que o processo histórico a qual me refiro diz respeito a um 

“dinamismo inerente aos agrupamentos étnicos, cujas lógicas sociais revelam uma 

plasticidade e uma capacidade adaptativa que nem sempre foram reconhecidas”, 

consistindo, pois, “o processo básico de configuração e estruturação da diversidade cultural 

humana” (BARTOLOMÉ, 2006: p.40). Vale ressaltar ainda que a tentativa constante em 

toda a história do Brasil (e em diversos países latino-americanos que vivenciam o mesmo 

processo) de construir um “mito da miscigenação” fazendo crer que as sociedades 
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indígenas estariam integradas a um mesmo sentimento nacional, trouxe a impressão de ser 

esse um fenômeno novo, o que não condiz com a realidade. A especificidade do fenômeno 

atual é que esta afirmação identitária que em tantos outros momentos se apresentou, 

encontra agora um terreno propício no contexto da globalização, em especial, na vertente 

contra hegemônica a que se refere Santos (2002, 2003).  

 

 As comunidades, mais do que nunca, foram visibilizadas através de mobilizações 

orientadas pelo exterior, mas alimentadas por uma lógica interna, possuindo as identidades 

étnicas na atualidade, um conteúdo tanto político quanto afetivo. Nesse caso, as 

identificações não se inventam, mas se atualizam, sendo possível recorrer a uma vasta gama 

de elementos culturais submetidos a uma historicidade própria. Como busquei demonstrar 

no capítulo 5, entre os Karajá de Aruanã, os traços “possíveis” para a argumentação étnica 

foram a língua Karajá e o artesanato que, apesar de terem sempre uma significância para a 

Aldeia Buridina, serviram como emblemas identitários na relação com a sociedade 

envolvente, permitindo um acesso mais digno ao presente. 

 

 Propus-me a construir uma história que se diferenciasse da “etnologia das perdas” a 

que se refere Oliveira Filho (1998, 1999) e acredito tê-lo feito ao discutir a ressignificação 

da história Karajá na contemporaneidade, demonstrando que, longe de ser o retorno 

nostálgico a um passado perdido, consiste, sobretudo, na construção de um projeto para o 

futuro. Projeto este, que busca reivindicar sua legitimidade tanto no passado quanto no 

presente e que propõe alterações de significados para si mesmos e para os outros que lhes 

questionam a identidade. Assim, a historicidade que entremeia essa atualização identitária 

está envolta em disputas pelo poder de re-apresentar um novo sentido atribuído à história. 

Neste sentido, concordo com Bartolomé (2006: p. 58) quando ele considera que, 

 

Recuperar uma identificação estigmatizada pela discriminação social não é um 
processo pessoal ou social simples, isento de conflitos existenciais. Não se trata de um 
romantismo nostálgico, do qual só se esperam resultados gratificantes, mas da adoção 
deliberada de uma condição tradicionalmente subalterna, à qual se pretende imprimir 
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uma nova dignidade. Isto pressupõe uma atitude contestatória e de desafio diante da 
sociedade majoritária em que se gestou o preconceito. 

 

 Espero ter demonstrado, ao menos parcialmente, como se processou a construção 

dessa nova dignidade para os Karajá de Buridina. Dignidade que se tornou passível de 

externalização após um longo período em que “digeria-se” a idéia de cultura até que essa 

pudesse ser objetivada. A afirmação da identidade simboliza, pois, uma condição de 

reflexividade coletiva direcionada para a valoração da história e da cultura, daquilo que se 

perde e do que pode ser conquistado para o futuro. Aliando passado, presente e futuro, os 

Karajá de Aruanã estão tomando a história por suas próprias mãos e nos fazendo perceber 

que a contemporaneidade contém uma face muito mais relevante do que a mera 

homogeneização. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

216

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
 
ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial.  6ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1976. 

 

AGIER, Michel. “Distúrbios identitários em tempos de globalização” in Revista Mana- 

Estudos de Antropologia Social, Museu Nacional. Rio de Janeiro: 7(2),  2001. [pp.7-33] 

 

AGNOLIN, Adone. “Indígenas americanos entre a história cronológica e comparação - séc. 

XV-XVIII” in Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. 

Campinas, ANPUH/SPUNICAMP, 6 a 10 de setembro de 2004.  

 

ALENCASTRE, José M. Pereira de. Anais da Província de Goiás - 1863. Brasília: Ed. 

Gráfica Ipiranga, 1979. 

 
 

ALLEN, A. N. A Missão dos Índios do Araguaia. São Paulo: Revista Mensal, março de 

1928. 

 

ARRUDA, Mário Costa. “Relatório do Projeto Karajá de Aruanã”. Goiânia, GO: UCG, 

1987. 

 

ARRUDA, Rinaldo Sérgio Vieira. “Imagens do índio: signos da intolerância” in 

GRUPIONI et alli. Povos Indígenas e Intolerância: construindo práticas de respeito e 

solidariedade. São Paulo: USP, 2001. 

 

ARRUTI, José Maurício Andion. “A emergência dos “remanescentes”: notas para o 

diálogo entre indígenas e quilombolas” in Revista Mana 3(2): 7-38, 1997. 

 

ARTIAGA, Zoroastro. Do Índio do Brasil Central. Uberaba: Gráfica Triângulo, 1948. 



 
 

217

 

AURELLI, Willy. Expedição à Serra do Roncador. 3ª ed. São Paulo: Editora Universitária, 

1943. 

____________. Biu Marrandu: os donos das chuvas. São Paulo: Edições Leia, 1963. 

 

 

BALDUS, Herbert. “Tribos da Bacia Amazônica e o Serviço de Proteção ao Índio” in 

Revista do Museu Paulista. v.2 . São Paulo, 1948 [137-168]. 

 

BANDEIRA DE MELLO, Darcy S. Entre índios e revoluções. São Paulo: Editora Soma, 

1980. 

 

BARTOLOMÉ, Miguel Alberto. “As etnogêneses: velhos atores e novos papéis no cenário 

cultural e político” in Revista Mana 12(1). Rio de Janeiro: Museu Nacional, abril de 2006. 

 

BERTHET, Frei Michel L. “Uma viagem de missão- 1883” in Memórias Goianas I. 

Goiânia, GO: UCG,1982. 

 

BERTRAN, Paulo. História da terra e do Homem no Planalto central: eco-história do 

Distrito Federal: do indígena ao colonizador. Brasília: Solo Editores, 1994. 

 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. 

 

BITTENCOURT, Libertad B. Mudança Dirigida: as organizações indígenas na América 

Latina- México e Brasil- 1970/2002. 2002.346f. Tese (Doutorado em História)- 

Universidade de Brasília, Brasília, 2002. 

 

BORGES, Mônica V. As falas feminina e masculina no Karajá. Dissertação de Mestrado. 

Goiânia: UFG, 1997. 

 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 



 
 

218

 

BRAGA, André Garcia. A demarcação de terras indígenas como processo de reafirmação 

étnica: o caso dos Karajá de Aruanã. Brasília: UnB, Monografia (Graduação em 

Antropologia). Brasília: Universidade de Brasília, 2002. 

 

BRASILEIRO, Fransisco. Na Serra do Roncador. Rio de Janeiro: Comp. Editora Nacional, 

1938. 

 

CARVALHO, José Jorge de. O Olhar Etnográfico e a Voz Subalterna. Brasília, DF: UnB, 

1999. 

 

CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

 

CASTELNEAU, F. Expedição às regiões centrais da América do Sul. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1949. 

 

CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense, 1983. 

 

CHAIM, Marivone Matos. Os aldeamentos indígenas na capitania de Goiás. Goiânia: 

Oriente, 1974. 

 

CHARTIER, Roger. História Cultural: Entre Práticas e Representações. Lisboa: Difel; 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. 

 

CHAUL, Nars Fayad. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da 

modernidade. 2ª ed. Goiânia: Ed. UFG, 2002. 

 



 
 

219

CHAUVEAU, Agnès e TÉTART, Philippe (orgs.) Questões para a história do presente. 

Bauru, SP: EDUSC, 1999. 

CLASTRES, Pierre. A Sociedade Contra o Estado.  São Paulo: Cosac & Naif, 2003. 

 

COHN, Clarice. “Culturas em Transformação: os índios e a civilização” in Revista São 

Paulo em Perspectiva, 15 (2), 2001. 

 

COSTA, Maria Heloísa Fenélon. A arte e o artista Karajá. Brasília: FUNAI, 1968. 

 

COUDREAU, Henri. Voyage au Tocantins-Araguaia. Paris: A Lahure, 1897. 

 

CRUVINEL, Noraldino. Relatório de Identificação e Delimitação da Área Indígena 

Karajá de Aruanã, Brasília, FUNAI: 1994. 

 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. 2 ªed. Bauru: EDUSC, 2002. 

 

CUNHA, Manuela Carneiro da. “Etnicidade: da cultura residual, mas irredutível”, Revista 

de Cultura e Política, 1 (1). São Paulo: 1979. 35-39.  

___________________. “Parecer sobre os critérios da identidade étnica” in VIDAL, Lux 

(coord.). O Índio e a Cidadania. SP: Comissão Pró-Índio, Brasiliense, 1983. [96-100] 

___________________. Antropologia do Brasil: Mito, História, Etnicidade. São Paulo: 

Brasiliense/Edusp, 1986. 

___________________. (org.) História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002. 

 

DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos. Rio de Janeiro: Graal, 1986. 

 

DOLES, Dalísia Elisabeth Martins. As Comunicações Fluviais pelo Tocantins e Araguaia 

no século XIX. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1972. 

 



 
 

220

DOLES, Dalísia; Nunes, Heliane P. “Memória da ocupação de Goiás na primeira metade 

do século XIX: a visão dos viajantes europeus” in Ciência Humanas em Revista. Goiânia, 

GO: UFG, 1992. 

 

DONAHUE, Georges R. A contribution to the ethnography of the Karajá Indians of 

Central Brasil. [Tese de Doutorado]. Virgínia, EUA: University of Virginia, 1982. 

 

EHRENREICH, P. “As tribos Karajá do Araguaia (Goiás)” in Revista do Museu Paulista. 

v.2. São Paulo: 1948. 

_______________. Contribuições para a etnologia do Brasil. Revista do Museu Paulista, 

São Paulo : Museu Paulista, v. 2, n.s., p. 7-135, 1948. 

 

ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo: Editora Perspectiva, 1986. 

 

FERREIRA, Manoel Rodrigues. O mistério do ouro dos martírios. São Paulo: 1960. 

 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime 

da economia patriarcal. Rio de Janeiro: Record, 1994. 

  

GIDDENS, Anthony. Em defesa da sociologia: ensaios, interpretações e tréplicas. São 

Paulo: Editora UNESP, 2001. 

 

GIRALDIN, Odair. “Fazendo guerra; criando imagens; estabelecendo identidades. A 

ocupação do Centro-Oeste e os conflitos com os Kayapó no século XVIII” in História 

Revista. Vol.6. Goiânia: UFG, 2001. 

 

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.  4ª 

edição.  RJ: Guanabara, 1988. 

 

GRUPIONI et alli. Povos Indígenas e Intolerância: construindo práticas de respeito e 

solidariedade. São Paulo: USP, 2001. 



 
 

221

 

GWYN, Prins. “História oral” in BURKE, Peter (org.) A Escrita da História- novas 

perspectivas. São Paulo: UNESP, 4a reimpr., 1992. 

 

HALBWACHS, Mauricie. A Memória Coletiva. São Paulo: Ed. Vértice, 1990. 

 

HALL, Stuart. A identidade na cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

 

HOBSBAWM, Eric. Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

________________. “A invenção das tradições”. In: HOBSBAWN; RANGER (orgs.) A 

invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 9ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 

1976. 

 

HUNT, L. (org.) A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

 

IBGE. Tendências demográficas: uma análise dos indígenas com base nos resultados da 

amostra dos censos demográficos 1991 e 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 

 

KARASCH, Mary. “Catequese e Cativeiro: política indigenista em Goiás, 1780-1889” in 

CUNHA, Manuela C. da (org.) História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002. 

 

KRAUSE, Fritz. “Nos sertões do Brasil” in Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 

1940/43. 

 

KUPER, Adam. Cultura: a visão dos antropólogos. EDUSC, Bauru, 2002. 

 

LEAL, Oscar. Viagens às terras goianas [Edição fac-símile]. Goiânia, GO: UFG, 1980. 



 
 

222

 

LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

LEITÃO, Rosani M. Educação e Tradição: o significado da educação escolar para o povo 

Karajá de Santa Isabel do Morro, Ilha do Bananal, TO. Goiânia: UFG, 1998 (Dissertação). 

________________. “Educação e tradição: o significado da educação escolar para o povo 

Karajá de Santa Isabel do Morro, Ilha do Bananal.” in Cadernos de Educação – nº07/99. 

Goiânia: UFG, 1999. 

 

LEITE, Serafim. História da companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1943. 

 

LEONARDI, Victor. Entre árvores e esquecimentos: história social nos sertões do Brasil. 

Brasília, DF: Paralelo 15, 1996. 

 

LIMA FILHO, Manuel Ferreira. Os Filhos do Araguaia: Reflexões Etnográficas sobre o 

Hethokÿ Karajá, um Rito de Iniciação Masculina. 1991. Dissertação (Mestrado em 

Antropologia)- Universidade de Brasília, Brasília, 1991. 

____________________. “Entre a paixão e a técnica: reflexões sobre o processo de 

identificação e demarcação das terras dos Karajá de Aruanã (GO)” in LIMA, Antônio C. S.; 

BARRETO FILHO, Henyo T. (orgs.). Antropologia e Identificação: os antropólogos e a 

definição de terras indígenas no Brasil, 1977-2002. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria/ 

LACED/ CNPQ/FAPERJ/ IIEB, 2005. 

____________________. “Karajá de Aruanã” in Índios em Goiás. Goiânia: UCG, 2006. 

 

LIMA, Antônio C. de S. Um grande cerco de paz: poder tutelar, indianidade e formação 

do Estado no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

 

LIPKIND, W. “The Carajá” in Handbook of South American Indians. v.3. Washington: 

United States Government Printing Office, 1948. 

 



 
 

223

MAGALHÃES, Couto de. Viagem ao Araguaia. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1957. 

 

MARTIUS, Karl P. von. “Como se deve escrever a história do Brasil”. Texto transcrito da 

Revista Trimensal de História e Geografia. nº 24, janeiro de 1845. 

 

MARTINS, José de Souza Martins. Fronteira- a degradação do outro nos confins do 

humano. São Paulo: Hucitec, 1997. 

 

MENDES, José. “O desafio das identidades” in SANTOS, Boventura de Sousa (org.). A 

Globalização e as Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

MELATI, Júlio César. Índios da América do Sul: áreas etnográficas. Brasília, DF: UnB, 

1993. 

 

MELLO, Darcy S. B. de. Entre índios e revoluções. São Paulo: Editora Soma, 1980. 

 

MELO, Jonas Israel de Souza. O Rio Araguaia: povoamento e mudanças na paisagem 

(1513-1967). Dissertação (Mestrado em História). Goiânia: UFG, 2000. 

 

MELUCCI, Alberto. A Invenção do Presente: movimentos sociais nas sociedades 

complexas. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

MONTEIRO, John. Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

 

MONTENEGRO, Antônio Torres. “História oral: caminhos e descaminhos” in Revista 

Brasileira de História-  Memória, História, Historiografia. São Paulo: ANPUH/Marco 

Zero. v.13, nº25/26, 1993. 



 
 

224

___________________. “Os fragmentos da memória na construção de narrativas 

históricas” in Anais  do XXII Simpósio Nacional de História. João Pessoa, PB: UFPB, 

2003. 

MOREIRA, Vânia Maria Losada. “Índios no Brasil: marginalização social e exclusão 

historiográfica” in Diálogos Latinoamericanos nº3. [disponível no site www.redalyc.com] 

MOTTA, Olga M. F. Os Karajá, o Rio Araguaia e os Outros: territorialidades em conflito. 

[Dissertação de Mestrado em Geografia]. Goiânia, GO: UFG, 2004. 

OLIVEIRA, Haroldo Cândido de. Índios e Sertanejos do Araguaia: Diário de Viagem. São 

Paulo: Edições Melhoramentos, 1948. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. “Etnia e estrutura de classes: a propósito da identidade e 

etnicidade no México” in Anuário Antropológico/79. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1981. 

________________. O Trabalho do Antropólogo. Brasília: Paralelo 15; São Paulo: Ed. 

UNESP, 1998. 

 

OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação 

colonial, territorialização e fluxos culturais. Revista Mana 4(1): 47-78, 1998. 

________________. (org.). A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração cultual 

no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contra Capa, 1999. 

 

ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas, SP: Pontes, 

1999. 

 

PALACIN, Luis. “Uma amnésia coletiva: a ausência do índio na memória goiana” in 

Ciências Humanas em Revista. Goiânia, GO: UFG, 1992. 

 

PAULA, Regina C. R. S. O Presídio de Santa Leopoldina do Araguaia e a sua importância 

em termos de colonização (1850-1865). [Tese de Doutorado]. São Paulo: USP, 1972. 



 
 

225

 

PECHINCHA, Mônica T. S. O Brasil no discurso da antropologia nacional. Goiânia: 

Cânone Editorial, 2006. 

 

PETESCH, Nathalie. “A trilogia Karajá: sua posição intermediária no continuum Jê-Tupi” 

in CASTRO; CUNHA (orgs.) Amazônia etnologia e história indígena. São Paulo: 

NHII/USP/FAPESP, 1993. 

 

PESAVENTO, Sandra. História & História cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

 

PIMENTEL DA SILVA, Maria do Socorro. Situação Sociolinguística dos Karajá de Santa 

Isabel do Morro e Fontoura: uma abordagem funcionalista. Dissertação de Mestrado. 

Goiânia: UFG, 1995. 

______________________. A função social do mito na revitalização cultural da língua 

Karajá. Tese de Doutorado. São Paulo: PUC, 2001. 

 

POHL, John E. Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia/ Edusp, 1976. 

 

PONTIM, Rute de Lima. O contato interétnico vivenciado pelos Karajá de Aruanã. Projeto 

Final de Graduação. Goiânia, GO: UFG, 1997. 

 

PORTO ALEGRE, Maria Sylvia. “Rompendo o silêncio: por uma revisão do 

"desaparecimento" dos povos indígenas” in Ethnos: Revista Brasileira de Etnohistória. 

2(2), 1998. 

 

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo, 15ª ed., São Paulo: Brasiliense, 

1977. 

 

REVEL, Jacques (org.). Jogos de Escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: 

Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998. 



 
 

226

 

RIBEIRO, Eduardo R. Morfologia do verbo Karajá. Dissertação de Mestrado. Goiânia: 

UFG, 1996. 

 

RICOEUR, Paul. Interpretações e Ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. 

 

ROCHA, Leandro M. O Estado e os Índios: Goiás, 1850-1889. Goiânia: Ed. da UFG, 

1998. 

________________. A Política Indigenista no Brasil: 1930-1967. Goiânia: Ed. UFG, 2003. 

___________________. “O índio e a questão agrária no Brasil: novas leituras de velhos 

problemas” in SALOMON; SILVA; ROCHA (orgs.). Processos de territorialização: entre 

a história e a antropologia. Goiânia: Ed. da UCG, 2005. 

 

RUTHERFORD, Jonathan. “O terceiro espaço: uma entrevista com Homi Bhabha” in 

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília,DF: IPHAN,1996. 

 

SAHLINS, Marshall. 1988. "Cosmologias do capitalismo: o setor trans-pacifico do 

‘Sistema Mundial’” in Anais da XVI Reunião Brasileira de Antropologia (1988). 

Campinas, SP: Associação Brasileira de Antropologia, 1988 [pp. 47-105]. 

_________________. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

__________________. “O Pessimismo Sentimental e a experiência etnográfica:por que a 

cultura não é um objeto em via de extinção (parte I)”. Mana- Estudos de Antropologia 

Social, Museu Nacional. v.3, n.2. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997a. 

 

SAINT-HILAIRE, A. de. Viagem às nascentes do Rio São Francisco e pela Província de 

Goiás. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975. 

 

SALLES, Gilka. Economia e Escravidão na capitania de Goiás. Goiânia: UFG, 1992. 

 

SANCHEZ, Renato. “A Construção do Centro Cultural Karajá de Aruanã”. Brasília: 

FUNAI, 1994. 



 
 

227

 

SANTILLI, Márcio. Os Brasileiros e os Índios. São Paulo: SENAC, 2001. 

 

SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-

modernidade. São Paulo: Cortez, 2003. 

_______________. (org.) Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo 

multicultural v.3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

_______________. (org.) A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

SANTOS, Rosirene Rodrigues dos. A Estética Karajá e a Ótica Ocidental. Rio de Janeiro: 

UFRJ/ EBA, 2001. 

 

SCHIEL, Helena Moreira. Etnicidade ou Lógica Cultural? Os Karajá de Buridina e a 

cidade de Aruanã. Brasília: UnB, Monografia (Graduação em Antropologia). Brasília: 

Universidade de Brasília, 2002. 

 

SCHWARCZ, Lilia K. Moritz e GOMES, Nilma Lino (orgs.) Antropologia e História: 

debate em região de fronteira. BH: Autêntica, 2000. 

 

SEGURADO, “Relatório de expedição 1848” in Memórias Goianas I. Goiânia, GO: UCG, 

1996. 

 

SENNETT, Richard. O Declínio do Homem Público: as tiranias da intimidade. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988. 

 

SILVA, Aracy Lopes da. “Mito, razão, história e sociedade: interrelações nos universos 

socioculturais indígenas” in SILVA, A. L. da; GRUPIONI, L. D. (orgs.) A Temática 

Indígena na Escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC/MA; 

Rio de Janeiro: UNESCO, 1995. 

 



 
 

228

SILVA, Cristhian Teófilo da. “Parados, Bobos, Murchos e Tristes” ou “Caçadores de 

Onça”?: estudo sobre a situação histórica e a identificação étnica dos tapuios do 

Carretão/GO.  Monografia (Graduação em Antropologia). Brasília: UnB, 1998. 

____________________. Borges, Belino e Bento: a fala ritual entre os Tapuios de Goiás. 

São Paulo: Annablume, 2002. 

 

SILVA, Henrique. “A bandeira do Anhanguera a Goiás em 1722- Reconstituição dos 

roteiros de José Peixoto da Silva Braga e Urbano do Couto” in Memórias Goianas I. 

Goiânia, GO: UCG, 1982. 

 

SILVA, Hermano R. Nos sertões do Araguaia. São Paulo: Saraiva, 1948. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos 

culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

 

SILVA, Wellington R. da. Imaginação regional no Brasil do século XIX: viajantes 

naturalistas europeus e a invenção nacional. [Dissertação de Mestrado em História]. 

Goiânia: UFG, 2000. 

 

TAUNAY, Affonso de. História Geral das Bandeiras Paulistas. São Paulo: 1979. 

 

TAVEIRA, E. L. M. Etnografia da Cesta Karajá. Goiânia: Ed. UFG, 1978. 

 

THOMPSON, Paul. A Voz do Passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

 

TORAL, André Amaral de. Cosmologia e Sociedade Karajá. Rio de Janeiro: UFRJ-

Dissertação de Mestrado, 1992. 

_______________. “História e história Karajá” in SILVA, A. L. da; GRUPIONI, L. D. 

(orgs.) A Temática Indígena na Escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. 

Brasília: MEC/MA; Rio de Janeiro: UNESCO, 1995. 

 



 
 

229

VAINFAS, Ronaldo. “Colonização, miscigenação e questão racial: notas sobre equívocos e 

tabus da historiografia brasileira” in Revista Tempo, vol. 8. Rio de Janeiro: UFF, 1999. 

[pp.03-12] 

 

VARNHAGEN, F. A. de. História geral do Brasil [1854]. São Paulo: Melhoramentos, 

1978. 

 

VELHO, Gilberto. Projeto e Metamorfose: antropologia das sociedades complexas. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

 

VIANA, Oliveira. Populações meridionais do Brasil. São Paulo: Monteiro Lobato & 

Comp. Editores, 1920. 

 

VIEIRA FILHO, João Paulo Botelho. “Os índios Carajá da cidade de Aruanã-GO” in 

Comissão Pró-Ìndio. A Questão da Terra Indígena- Cadernos da Comissão Pró-Índio, nº2. 

São Paulo: Global Editora, 1981. 

 

WAGLEY, Charles. Lágrimas de boas-vindas: Os índios tapirapé do Brasil central. Belo 

Horizonte, MG: Itatiaia/Edusp, 1988. 

 

WEBER, Max. “Relações comunitárias étnicas” in Economia e Sociedade. 3ªed. Brasília, 

DF: Editora da UnB, 1994. [pp. 269-277] 

 

WHAN, Chang. Reru- Figuras em cordéis dos índios Karajá. Dissertação de Mestrado . 

Rio de Janeiro, RJ: UFRJ, 1998. 

 

WÜST, Irmhild. “A cerâmica Karajá de Aruanã” in Anuário de Divulgação Científica. Ano 

2(2). Goiânia, GO: UCG, 1975.  

 

 

 



 
 

230

OUTRAS FONTES 

 

Documentos Escritos 

 

- VIEIRA, Noraldino C.; LIMA FILHO, M. F. Relatórios de Identificação e 

Delimitação das Áreas Indígena Karajá de Aruanã I, II e III. Brasília, DF: FUNAI, 1994. 

- PECHINCHA, Mônica; SILVEIRA, Ester. Relatório de viagem à Aldeia Indígena 

Karajá de Aruanã. Brasília: FUNAI, 1986.  

- FAGUNDES, Jeorgino Martins. Área indígena Aruanã Brasília: FUNAI, outubro/ 

1986. 

- PAULA E SOUSA. Relatório de viagem à Aruanã. Brasília: FUNAI, junho/ 1987. 

- Carta de Hawakati Karajá ao Presidente da FUNAI Sidney Possuelo. Carta de 

Aruanã. Aruanã, GO: Aldeia Buridina, novembro/1991. 

- Representação da Comunidade Karajá de Buridina contra a FUNAI. Goiânia, GO: 

Ministério Público, fevereiro/1992. 

- Carta da AAKA endereçada ao Presidente da FUNAI. Carta nº01 Aldeia Aruanã. 

Aruanã, GO: AAKA, setembro/1997.  

- Processo FUNAI/BSB/4516/87 & Processo FUNAI/BSB/137/93: Expedição de 

Portaria Declaratória em conformidade com o Decreto nº 22/91, para a TIKA I, 

localizada no município de Aruanã, Goiás. Documentação da Diretoria de Assuntos 

Fundiários – DAF, Brasília. 

- Processo FUNAI/BSB/1902/94 & Processo FUNAI/BSB/1903/94: Expedição de 

Portaria Declaratória em conformidade com o Decreto nº 22/91, para a TIKA II, 

localizada no município de Aruanã, Goiás. Documentação da Diretoria de Assuntos 

Fundiários – DAF, Brasília. 

- Processo FUNAI/BSB/1401/94 & Processo FUNAI/BSB/1404/94: Expedição de 

Portaria Declaratória em conformidade com o Decreto nº 22/91, para a TIKA III, 



 
 

231

localizada no município de Aruanã, Goiás. Documentação da Diretoria de Assuntos 

Fundiários – DAF, Brasília. 

 

 

Documentos Orais 

 

- Entrevista com Mário Arumani, 64 a., cancioneiro Karajá e barqueiro de profissão na 

cidade, em 21 de junho de 2003, na Aldeia Buridina. 

- Entrevista com Renan Wassuri, 42 a., artesão tradicional, em junho de 2003, na Aldeia 

Buridina 

- Entrevista com Hawakati, 47 a., liderança tradicional e atual cacique da aldeia, em junho 

de 2003, na Aldeia Buridina 

- Entrevista com Dona Diriti, 54 a., ceramista e esposa de Mário Arumani, em junho de 

2003, na Aldeia Buridina 

- Entrevista com Wahuka Karajá, 41 a., professor nascido na antiga aldeia Tutemã, em 

junho de 2003 na Aldeia Buridina 

- Entrevista concedida por Hawakati à Prof. Maria do Socorro em junho de 1995, na 

Aldeia Buridina 

- Entrevista concedida por Anucha (Ana Maria) à Prof. Maria do Socorro em junho de 

1995, na cidade de Aruanã 

- Entrevista concedida por Anucha (Ana Maria), então Secretária de Cultura da Prefeitura 

de Aruanã, em julho de 2005, na cidade de Aruanã 

- Entrevista concedida por Sr. João de Mello, 83 a., escritor e morador antigo da cidade, 

em julho de 2004, na cidade de Aruanã. 

- Entrevista concedida por Dna. Neguita, 83 a., nascida na antiga Leopoldina, em julho de 

2004, na cidade de Aruanã. 



 
 

232

- Entrevista concedida por Sr. Melquides, 80 a., ex-funcionário do SPI, morador antigo da 

cidade, em julho de 2004, na cidade de Aruanã. 

- Entrevista concedida por Sr. João Farias, 88 a., ex-prefeito e morador antigo da cidade, 

em julho de 2004, na cidade de Aruanã. 

 

Jornais 

 

- Jornal O Popular “Tributo aos índios chacinados”: 03/04/1980. 

- Jornal Diário da Manhã, “O irreal Dia do Índio” e “Dia do Índio: um carnaval alienante”:  

19/04/1980. 

- Jornal O Popular, “O índio em processo de aculturação”: 19/04/1980. 

 - Jornal de Brasília, “Karajás, uma nação sob a ameaça de extinção”: 31/08/1980. 

- Jornal Diário da Manhã, “As 18 tribos que a política indigenista está destruindo em 

Goiás”: abril/ 1981. 

- Jornal O Popular, “Jacinto Mauri: o Karajá que não quer ser cacique e luta contra o 

extermínio”: 08/ 04/ 1982.  

- Jornal O Popular “Decadentes, mas alegres”, “Arco e flecha esquecidos” e “A aldeia 

Karajá parece mais uma favela ou invasão”: 20/04/1982. 

- Jornal O Popular, “Carajá: degeneração e extinção de uma cultura”: 27/07/1983. 

-Jornal O Popular, “Aruanã, O Renascer da Nação Karajá”: 07/03/1987  

- Jornal Diário da Manhã, “Resgate Cultural do Carajá”- 19/03/1987. 

- Jornal O Popular, “Heto-hokỹ, a magia invade os Karajá”: 11/03/1988. 

- Jornal O Popular, “O cotidiano Karajá em documentário”: 27/09/1991.  

- Jornal O Popular, “Reserva Karajá será devolvida pelo município”: 16/11/1991. 

- Jornal O Popular, “Índio perde tudo: até a aldeia”: 27/11/1991. 

- Jornal O Popular, “Índios já não falam mais idioma original”: 30/01/1992. 



 
 

233

- Jornal O Popular, “Karajá vai à justiça para recuperar terras”: 27/02/1992. 

- Jornal O Popular, “Procurador conhece a reserva dos Karajá”: 25/03/1992. 

- Jornal O Popular, “Índios goianos vivem uma dramática situação”: 27/05/1992. 

- Jornal O Popular,  “Os Karajá com a roupagem da resistência”: 23/05/1992. 

- Jornal O Popular, “Os filhos do Araguaia”: 14/10/1992. 

- Jornal O Popular “Índios do Araguaia lutam para resgatar cultura”: 22/08/1996. 

- Jornal O Popular,“Crianças índias vivem como brancas”: 13/08/2000.  

- Jornal O Popular, “Carajás ocupam Praia da Farofa”: 28/06/2001. 

- Jornal O Popular, “Prefeitura de Aruanã interdita construção de ocas Karajá”: 

14/08/2001. 

- Jornal O Popular, “Demarcação de terras cria impasse em Aruanã”: 01/09/2001. 

- Jornal O Popular, “Índio mata gado de pecuarista”: 04/12/2003. 

- Jornal Diário da Manhã, “Invasão de Terras em Goiás”: 13/03/2005.  

 

 

 


