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Resumo: Intenciona-se com o presente artigo, levantar algumas considerações a cerca das 
utilizações das narrativas tapuias como fonte histórica. Os Tapuios do Carretão, um dos três 
grupos indígenas do Estado de Goiás, passaram por situações traumáticas de negação de 
sua identidade indígena e conseqüentemente da posse de suas terras, se envolvendo em 
conflitos fundiários na década de 1980. Nesse contexto foram registradas narrativas que nos 
levam a refletir sobre a importância da memória na constituição da identidade étnica. 
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As discussões aqui apontadas fazem parte de um conjunto maior de algumas 

considerações feitas a respeito das fontes que utilizo para desenvolver a dissertação de 

mestrado, em que analiso a relação entre Memória e Identidade, na construção da história 

do grupo étnico Tapuio do Carretão, em Goiás, dando ênfase na produção de narrativas em 

três espaços-temporais distintos, décadas de 1980 e de 1990, e nos sete primeiros anos do 

século XXI. É importante frisar que, nesse texto, vou me referir exclusivamente às 

narrativas gravadas na década de 1980, de pessoas que fazem parte do grupo Tapuios do 

Carretão, dos invasores de suas terras e dos pesquisadores naquele momento vinculados à 

FUNAI. 

Priorizando a situação vivida pelos Tapuios do Carretão na década de 1980, 

no momento em que o grupo se utiliza de estratégias e táticas para a constituição e 

afirmação da identidade étnica frente à sociedade envolvente, tenho que essas narrativas 

registradas são fontes privilegiadas para a investigação do discurso construído no momento 

em questão.  Essa investigação é capaz de oferecer rastros e vestígios que possibilitam a 

leitura das diversas formas de inserção social, da produção de identidade e do processo 

histórico em movimento, o que permite rastrear as trajetórias inconscientes da memória – 

esquecimentos, representações, imaginários – e pode, através desses fatores, compreender 

os diversos significados que os indivíduos desse grupo conferem às suas experiências no 

tempo e no espaço.  
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É preciso salientar que, nos limites desse texto, me proponho a discutir a 

importância das utilizações dessas narrativas feitas pela história, priorizando entender a 

relação delas articulada com as categorias: projetos, identidade e memória, bem como 

visualizá-las no campo semântico dos discursos. Esse esclarecimento se faz necessário para 

explicar que a transcrição das narrativas (das falas) em si, será feita em um outro momento, 

tendo em vista as delimitações aqui propostas. 

 As ponderações levantadas aqui objetivam lançar uma reflexão a respeito 

das utilizações das narrativas enquanto fontes para a pesquisa em História. Destaco a 

necessidade de entender os relatos e narrativas como textos, que devem ser pensados em 

seu contexto de produção e circulação. O historiador deve atentar para o fato de que as 

narrativas podem ser tomadas como um elemento textual, observando em seu interior os 

discursos condicionados por seus contextos de produção. PRATT (1999), tomando como 

fonte os relatos dos viajantes, confirma a importância de se notar as origens sociais dos 

autores, suas relações de poder e suas interações sociais. Sendo assim, tomar seus contextos 

de produção não significa só inseri-los em seu tempo e compará-los a outros viajantes de 

sua época, mas também investigar a produção de imagens e identidades, articulando com as 

intencionalidades e os usos ideológicos das diferentes representações produzidas. 

Diante da capacidade de se situar perante os acontecimentos e rememorá-los, 

as narrativas dos indígenas em questão são resultados do processo social a que o grupo foi 

submetido e estão estreitamente ligados às produções de suas memórias, já que narram 

situações e acontecimentos de uma realidade que observaram, experimentaram ou herdaram 

pela memória. Ao levar o leitor/expectador ao contato com os significados de suas 

narrativas, os Tapuios chamam atenção para os desdobramentos posteriores e para a 

tentativa de construção de identidades, sendo que, através de um olhar criterioso, podemos 

descortinar amplos aspectos no campo da cultura, da delimitação de fronteiras e da 

composição de discursos. Feitas essas considerações, cabe perguntar, pensando nos Tapuios 

do Carretão, se existem também condicionamentos que levaram esses sujeitos a narrar o 

que narraram, contrapondo os seus interesses no cruzamento dos vários discursos 

concorrentes. 
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Concebendo que não há uma maneira fixa de tratar fontes como relatos, 

narrativas e histórias orais coletadas, e que na verdade existem várias possibilidades de 

tratá-las, estas, por sua vez estão ligadas às problemáticas levantadas a que se pretende 

explorar nessa pesquisa em específico, priorizando a análise do tipo de material documental 

construído pelos agentes envolvidos (Tapuios, Invasores e FUNAI.) 

Pesquisas sobre grupos ressurgentes no Brasil oferecem o entendimento de 

um contexto maior da política indigenista e da ação desses grupos frente a uma realidade 

que se quer homogeneizante. Porém, cabe destacar que, nos limites dessa pesquisa, em 

razão das problemáticas apontadas, a investigação merece uma escala particular de 

observação, utilizando as postulações de J. Revel acerca da micro-história, sendo que “a 

complexidade das operações de análise requeridas por esse tipo de abordagem impõe de 

fato um recolhimento do campo de observação” (1998: 25). Narrativas foram analisadas, 

cotejadas e submetidas a um tratamento micro-histórico, o qual foi capaz de oferecer a 

possibilidade de enriquecer a significação do processo histórico, utilizando uma categoria 

interpretativa que privilegia, na análise do documento, às práticas sociais dos sujeitos, 

conscientes ou não, e muitas vezes presentes nas entrelinhas da documentação, sem estar 

indissociado do contexto social maior dessas relações. Refutando um projeto macro de 

interpretação, a intenção com o uso dessa metodologia é de observar, por trás da tendência 

geral mais visível, “as estratégias sociais desenvolvidas pelos diferentes atores em função 

de sua posição e de seus recursos respectivos, individuais, familiares, de grupos. etc.” 

(Revel, 1998: 22). 

Concordo com Astor DIEHL (2002), ao afirmar que está em voga uma 

mudança “nos modos de pensar e reconstruir o passado”, e uma das chaves de compreensão 

dessa situação é o estudo da memória e da identidade, mostrando que a memória possui 

contextualidade e é possível de ser atualizada historicamente. Esse historiador aponta que 

este momento surge em função da “crise da modernidade”, cujas narrativas legitimadoras 

são colocadas em questão. Isso se justifica, tendo em vista que, através da microanálise, 

tem-se a possibilidade de levar em consideração os comportamentos por meio dos quais as 

identidades se constituem. Assim, percebemos que está em voga análises relacionadas às 

micro-relações intersubjetivas, como pontua DIEHL (2002) com grande tendência aos 
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fatores mentais e culturais que podem ser mapeados a partir da observação e da 

interpretação. 

É nesse campo que a memória aparece como uma possibilidade de fonte 

histórica, trazendo grandes contribuições à medida que é em si um elemento passível de 

contextualização, interpretação e inteligibilidade. As narrativas são fontes de informação 

para o conhecimento histórico quando carregam consigo as noções de tempo e, 

conseqüentemente, de mudanças, que, por sua vez, sempre foram entendidas como 

possibilidade de superação das condições estabelecidas, permitindo à História não mais 

recuperar só os fatos do passado, mas as representações acerca destes, em que as memórias 

e narrativas se tornam parte da história. Ao propor uma análise dessas fontes, é necessário 

atentar para o período histórico, em que a delimitação temporal se dá de fins da década de 

1970 até meados da década de 1980 (1985), tendo em vista que é nesse período que a 

FUNAI é acionada e levada a tomar providências cabíveis frente aos problemas de 

enfrentamento com a sociedade envolvente, procedendo a uma posterior análise da 

identidade do grupo.  

1. Narrativas tapuias como fontes para a História.  

A história possibilita uma das atividades mais fascinantes e complexas, 

quando, ao utilizar de diferentes meios, ela consegue conectar ou fazer a ponte entre 

passado-presente e horizontes de expectativas. Essa proposta faz uso das narrativas Tapuias 

construídas na década de 1980 por pessoas que vivenciavam um contexto de invasão de 

suas terras. O presente momento historiográfico tem priorizado as expressões culturais, 

sobretudo com a valorização de estudos do comportamento, das experiências sociais, da 

intersubjetividade, das identidades étnicas... Nesse sentido, ganham terreno as experiências 

e práticas individuais e coletivas. Cabe perguntar: qual é a importância das narrativas como 

fonte? O que elas podem dizer sobre a história desse grupo étnico? Elas foram criadas a 

partir de onde? 

Clifford Geertz, priorizando os aportes metodológicos da descrição densa, 

trata de enfatizar a possibilidade de análise das práticas discursivas no passado e que são 

atualizadas como texto no tempo presente. Usando as postulações de GEERTZ (1997) a 

respeito do “ponto de vista do nativo”, priorizo suas próprias narrativas, porque são para o 
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grupo a possibilidade de acesso para entender as representações que o próprio grupo faz de 

seu passado, de si mesmo e dos outros. Essas representações foram construídas por esse 

povo como uma modalidade de acesso, e que os levou a narrar, relatar, recriar e mitificar 

suas experiências, trajetórias e as transformações históricas ocasionadas no e pelo tempo e 

espaço. É através de seu uso que podemos entender a apreensão de mundo feita por essas 

pessoas. 

NUNES (1988) explica que “Narrar é contar uma história, e contar uma 

história é desenrolar a experiência humana no tempo” (pág. 34). Nota-se, nesse sentido, que 

uma primeira definição de história para esse grupo étnico, é apresentada como um contar 

sobre o passado, representar o passado, e tudo isso inspira o estudo das narrativas como 

uma via para a percepção de como esses sujeitos reelaboram sua história e reforçam sua 

identidade étnica ameaçada pelo contexto de desintegração grupal, de questionamento de 

sua identidade e de problemas de invasão de suas terras. Aqui, cabe destacar que a função 

da narrativa está ligada à intenção de quem narra, porque narra e como narra. 

Raciocinando sob os princípios da teoria interpretativa, como ponto 

esclarecedor, é preciso levar em conta que, nos meandros dessa proposta, se cruzam dois 

níveis de interpretação: o primeiro é o das pessoas que fazem parte do grupo étnico Tapuios 

do Carretão e que estavam tentando buscar significações do passado para usar no tempo 

presente (lembrando que o presente da construção das narrativas é nos primeiros anos da 

década de 1980), onde, narrando, interpretam suas próprias experiências. E o segundo viés 

interpretativo é o meu enquanto olhar externo sob as narrações; é a minha interpretação 

intencionada e manipulada pelo fazer historiográfico (CERTEAU, 2000) sobre as 

expressões dessas pessoas, sendo possível tornar-se inteligível, através dos discursos, o 

movimento que é parte do processo histórico desse grupo, produção que também é uma 

forma de discurso histórico. 

Para Cardoso, relato e narrativa são termos polissêmicos, em que relato 

significa o ato ou efeito de relatar (narrar, expor e descrever). Quanto a narrativa, trata-se 

de uma substantivação feminina de narrativo. Segundo o historiador citado, “narrativa é, 

pois, sinônimo de relato” (1997: 10).  A interpretação, segundo J. Revel (op. Cit.), nos leva 
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a entender as razões gerais de dado contexto em situações particulares, sem deixar de 

perceber a relação local versus global. 

É preciso chamar atenção para o fato de que as fontes podem determinar sua 

importância ou insignificância, de acordo com o uso e com o que se constrói com elas. 

Sabendo que essas narrativas tiveram grande peso no processo de identificação histórica e 

reconhecimento étnico do grupo indígena Tapuio do Carretão, tenho como pressuposto que 

elas reavaliam a identidade do grupo no momento de crise. Desse modo, se em outro 

contexto historiográfico, narrativas foram consideradas objetos indignos e que pareciam 

não justificar um estudo que as tivesse como objeto, aqui a estratégia visa exatamente o 

contrário. A narrativa Tapuia não poderia ser entendida fora das experiências do grupo, 

devendo ter a percepção de que são sujeitos ativos. E é fundamental que se priorize o 

contexto de suas falas, quando o que estão tentando é um esforço para reconstruir e reviver 

os fatos de seu passado, que são até mesmo alterados simultaneamente no momento da 

evocação. Entendo que essas narrativas são a chave para a compreensão da situação vivida 

por essas pessoas na década de 1980, se constituindo em um “etnotexto”1 representativo 

dos laços de experiências do grupo, cujo significado só pode ser entendido no contexto de 

produção. Esse último nos faz notar as ações, movimentos e fins esperados por essas 

pessoas ao entrecruzar memórias, discursos, imaginários, tradições e projetos, como define 

Nunes. 

Levando-se em conta que a antecipação de fins, é uma projeção do futuro, que as 

motivações dos agentes implicam numa experiência retrospectiva (passado) e as 

circunstâncias condicionais à execução de atos num dado momento (presente). É 

licito concluir que essa estrutura inteligível da prática tem por base uma pré-

compreensão temporal. (1988: 20) 

 

                                                 
1 O conceito de Etnotexto tem sido pensado por pesquisadores diversos, tais como: historiadores, 
antropólogos, etnólogos, lingüistas, etc. Sobretudo, na França, com as pesquisas que se baseiam nas fontes 
orais. Este conceito é valido para o esforço que se faz em conseguir entender o sentido do que dizem os 
depoentes. De acordo com Monteiro “o essencial na pesquisa com etnotextos é a percepção de como os 
indivíduos falam de si, de sua cultura e de sua história (...) são documentos que surgem a partir de condições 
bem precisas, próprias ao desenrolar de entrevistas gravadas.(...) algumas entrevistas onde a tônica recai sobre 
aspectos da trajetória de vida do entrevistado.” (1994:112) 
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Trabalhar com essas narrativas é levar em conta que essa é uma das maneiras 

encontradas por esses indivíduos para se comunicar, significar e compreender suas próprias 

experiências no mundo. Pensando nisso, HARTMANN (2005) define que colocar a 

experiência em forma narrativa envolve a “colocação de palavras e estruturas inteligíveis de 

significado quanto à organização de uma série de códigos e dispositivos culturais que 

permitem que a narração seja compreendida” (p.128). Assim, construir uma narrativa 

significa pressupor uma seqüência que, de maneira geral, pode resultar em uma síntese, que 

se mantém como base nos discursos criados sobre o passado. 

O estudo delas possibilita chegar à representação que essas pessoas faziam 

de seu passado, levando em conta os aspectos externos enfrentados e a ação do tempo nas 

memórias individuais e coletivas. É através delas que podemos perceber as mudanças 

culturais, a organização do grupo e o enfrentamento no processo de conflito e retomada de 

suas terras, bem como entender as características históricas, sociais e geográficas da região, 

da aldeia e dos espaços, e suas explicações de como foram envolvidos em conflitos 

fundiários. É no passado local que notamos a importância dos antepassados, das festas, das 

reuniões e da intervenção das agências (Igreja, SPI, Funai), sendo que “A memória 

individual não alcançaria o passado histórico se não enriquecessem tradições recolhidas dos 

antepassados” (Nunes, 1988: 29). Aqui a questão levantada não se trata de investigar se 

houve uma narração integral e fidedigna dos fatos durante a construção de suas narrativas, 

mas como essas pessoas recortam, selecionam e elegem o que devem e o que não devem 

mostrar. 

A pretensão de investigar a constituição das narrativas no processo que 

visava o reconhecimento da identidade e de direitos, se ampara na e pela historicidade do 

grupo, na relação desses sujeitos com o tempo e o espaço. O interesse em analisar o 

contexto em que foram produzidas, não nos afasta da percepção do binômio 

memória/processo histórico vivenciado pelo grupo, bem como das problemáticas 

enfrentadas pelo mesmo, entendendo que estas envolvem questões relativas às suas 

estratégias de enfrentamento nas situações de contato, sobretudo, ao que diz respeito a 

terras. 
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Suas histórias são construídas com base na compreensão e na produção de 

suas recordações e lembranças, fatos passados e até mesmo que poderiam ter acontecido, já 

que narrar não significa ser fiel aos acontecimentos. É antes, para os Tapuios, uma mescla 

entre imaginários e realidade.  Há uma quebra da sucessão cronológica do tempo, sobretudo 

no campo do discurso. Isso significa dizer que o tempo atende ao discurso a ser construído, 

no cruzamento das experiências, por vezes articulando as idéias do passado que se tem no 

futuro, e vice-versa. Pensando assim, é necessário questionar qual seria a dimensão 

temporal da experiência Tapuia. É interessante notar que, ao entrar em contato com as falas 

Tapuias, foi preciso tirar as traves dos olhos para admitir o cruzamento de uma dinâmica 

multitemporal.  

Nunes (1988) aponta outra formulação para o encontro desses tempos. Situa-

os em um único momento, criando o paradoxo do presente triplicado, resultante do 

presente do passado, o presente do futuro e o presente do presente, sendo que neste último é 

“por onde o tempo passa e pelo qual pode ser medido, de modo que o futuro vai se 

tornando passado na medida em que se abrevia a expectativa e alonga-se a memória” (pág. 

18). Percebemos que o passado já não é puro, mas que ele sofre mudanças e interferências 

junto aos anseios do presente, sendo ambos transformados no campo do discurso e que, 

Tudo o que se conta acontece no tempo, toma tempo, sobre o fundo discursivo da 

compreensão narrativa que já é temporal. Portanto aquilo que se desenrola no 

tempo pode ser contado, ou antes, pode ser reconhecido como temporal na 

medida em que é suscetível de articular-se na forma discursiva do enredo. 

(Nunes, 1988: 16) 

 

Com ênfase no processo histórico de ressurgimento de grupos étnicos no 

cenário nacional e de afirmação de uma pluralidade de identidades em um contexto global 

nas últimas décadas, a presente pesquisa aponta para a percepção de como os Tapuios do 

Carretão articulam sua visão de mundo e suas experiências. 

 Concebo como locus de pesquisa a história do grupo étnico Tapuio do 

Carretão, um dos três grupos indígenas do Estado de Goiás, e que vivenciou uma situação 

traumática de negação de sua identidade e de direitos adquiridos. As problemáticas 

apontadas ao longo dessa pesquisa dizem respeito a uma delimitação temporal que abrange 
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os seis primeiros anos (de 1979 a 1985) em que o grupo tratou de buscar estratégias que 

validassem sua reivindicação pelo reconhecimento étnico.  Desse modo, os conceitos de 

memória e identidade são pensados em uma relação de interdependência. Isso porque, na 

medida em que a afirmação da identidade passa pelo campo da memória coletiva, esta, por 

sua vez, carrega consigo elementos de constituição da identidade étnica. 

 

2. CARACTERIZANDO A COMUNIDADE INVESTIGADA  

Os Tapuios do Carretão estão localizados na Área Indígena do Carretão, na 

região norte do Estado de Goiás. Este grupo é identificado como descendente dos grupos 

étnicos Karajá, Xavante, Xerente e Kayapó, que foram confinados no aldeamento Pedro III 

ou Carretão, fundado em 1788. Sendo assim, os Tapuios afirmam ter um vínculo histórico 

com tais grupos.  

A reivindicação de posse das terras tem como referencial o primeiro 

território demarcado para o Aldeamento do Carretão. A política indigenista em Goiás, além 

de se utilizar da prática de aldear para civilizar, catequizar e pacificar os indígenas, também 

considerava essa uma estratégia eficaz para desocupar as terras habitadas por indígenas. 

Essas terras posteriormente serviriam para atividades ligadas à mineração e atividades agro-

pastoris. Relatos históricos2 mostram o cenário interno do aldeamento e mencionam a 

entrada de negros escravizados fugidos, e também a permanência de pessoas brancas, 

colonos. Passado o período de decadência do aldeamento3, nota-se que no começo do 

século XX a população mesclava-se entre descendentes de mulheres indígenas casadas com 

negros e caboclos. 

Foram invisibilizados no cenário nacional como fruto de um processo 

histórico de negação da identidade indígena, que tem origem na política indigenista 

colonial e perdura até o século XIX. A lei de terras de 1850 consagra o fim dos 

aldeamentos indígenas sob o argumento de que os índios estavam integrados e assimilados 

à sociedade nacional e suas terras consideradas devolutas. Diante disso, a este grupo 

                                                 
2 Entre eles, os relatos dos cronistas viajantes, Pohl: 1976. Mattos: 1979. Saint-Hilaire: 1975. Etc. 
3 Os motivos da decadência do aldeamento foram apontados por diversos pesquisadores, entre eles: 
RAVAGNANI (1996), CHAIM (1974), KARASCH (1992) ROCHA (2001). 
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resultante do aldeamento foi negado o direito de permanecer nas terras e de afirmar a 

identidade indígena. Em meados do século XX, os Tapuios encontram-se envolvidos em 

problemas fundiários, em total dependência e submissão aos fazendeiros que invadiram 

suas terras. Na década de 1940 o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) abandonou o amparo 

tutelar e os deixaram a mercê de problemas relacionadas à suas terras. Tais problemas 

foram acentuados com a chegada dos imigrantes oriundos da Colônia Agrícola Nacional de 

Goiás (CANG). 

Na década de 1930, devido às frentes de expansão para o interior do país, 

por ocasião da criação da Colonial Agrícola Nacional, constata-se a entrada dos primeiros 

fazendeiros em terra indígena. Acontecimentos no cenário nacional e regional, ligados não 

só às CANG’s mas também à construção de Brasília e à mudança da capital goiana para 

Goiânia, são responsáveis por mudar o cenário sócio-político no centro-oeste, ao receber 

uma leva de migrantes do Sul do país, levados pelo interesse em servir de mão-de-obra nos 

empreendimentos citados anteriormente, ou ligados aos interesses das plantações de café e 

da agropecuária. E o desejo dessas pessoas, provenientes do Sul, recebe apoio dos projetos 

do interventor Pedro Ludovico Teixeira em desenvolver e modernizar Goiás, projetos que 

se agregavam aos do presidente do país, Getulio Vargas, que eram de ocupação dos 

territórios vazios para o interior e de expansão da agricultura.  

Nesse contexto, as terras do antigo Aldeamento do Carretão sofrem uma 

ocupação em massa, dividindo uma parcela entre os grandes latifundiários e outra entre os 

imigrantes atraídos pelos loteamentos. Essa distribuição se dá pelo fato de que essas terras 

foram consideradas devolutas, já que alguns desconheciam (o Estado) e outros negavam (os 

Invasores) a presença de indígenas nas mesmas. Assim, percebe-se que o Estado acreditava 

na concretização e na eficácia da política indigenista de integração do índio à sociedade 

nacional.  A documentação mostra que em 1944, alguns fazendeiros aproveitaram-se do 

fato de que o Estado considerou essas terras devolutas a partir da Lei de terras de 1850, e 

ainda conseguiram documentos de posse em cartórios da região.  

É nesse momento de invasão de suas terras que a comunidade, descendente 

dos indígenas do Aldeamento do Carretão do século XVIII, começou a passar por um 

período de desagregação social. As relações que passaram a ser estabelecidas a partir desse 
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momento com os fazendeiros invasores, os levam a relações de subjugação em suas 

próprias terras e, em conseqüência disso, o grupo sofre uma dispersão nos limites de seu 

território. 

 As lideranças tapuias projetaram ir ao Rio de janeiro, em 1942, a fim de 

solicitar a Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, a concessão de suas terras e a 

expulsão dos invasores. Seus planos de viagem modificaram-se quando, em audiência com 

Pedro Ludovico Teixeira, este os concedeu a demarcação, compromisso que só foi 

efetivado em 1948 pelo sucessor de Pedro Ludovico. Entretanto, essa situação não se 

resolveu. Com a ausência do Serviço de Proteção ao Índio (SPI)4, e largados a mercê de 

novas levas de invasão em seu território, essas pessoas se percebem envolvidas em meio a 

conflitos fundiários resultantes das relações arbitrárias estabelecidas. Foi assim que nas 

décadas de 1950 e 60, com terras alugadas, arrendadas e muitas já vendidas, quando se 

encontravam envolvidos em relações de compadrio, endividamentos, sem terras para 

plantar e ainda sob o interesse de outras pessoas nas terras que sobraram, que integrantes do 

grupo partem para a venda de mão-de-obra nas fazendas vizinhas ou a locatários de suas 

terras, o que traz uma série de problemas, inclusive a marginalização nas cidades próximas. 

Diante de uma condição de lavradores e sem-terra, ou com terras invadidas, em uma 

situação de desagregação econômica e social, ao ouvirem falar a respeito do órgão que 

substituiu o antigo Serviço de Proteção ao Índio, em 1967, a Fundação Nacional do Índio 

(Funai), partem para Brasília, em fins da década de 1970, à procura de alternativas para a 

resolução dos problemas já apontados. As lideranças fazem contato em 1979 com o 

FUNAI, reivindicando assistência e providências no que diz respeito às invasões5. 

                                                 
4A respeito da crise do Serviço de Proteção ao Índio, sugiro uma leitura mais detalhada da tese de doutorado 
“A política indigenista no Brasil: 1930-1967” de Leandro Mendes Rocha (2003), especialmente o capitulo III, 
intitulado O Estado e os Índios, onde o pesquisador analisa as ações do Estado em um contexto marcado pala 
revolução de 1930 e impulsionado pelos ideais de “modernidade”. Ressaltando as dificuldades a que passou o 
SPI, que se viu confrontado pela Marcha para o Oeste e obrigado a passar por uma ampliação. Sem atender as 
expectativas em meio a uma postura de Estado Nacional desenvolvimentista, o SPI entra em uma crise que o 
leva a extinção em 1967 e a criação da FUNAI. 
5 Frente à constatação da necessidade de amparo e consolidação dos direitos, a Funai procede a demarcação 
da terra Indígena, anulando todos os contratos e escrituras que subordinavam os Tapuios e procedendo com a 
contribuição da Polícia Federal para a expulsão dos invasores. Esse procedimento foi realizado entre 1984 e 
2000, e marcado por sérios conflitos, contando com práticas violentas, tais como ameaças e repressões. 
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 As narrativas dos invasores, colhidas em meados da década de 1980, 

refletem o ápice dessa luta pelo reconhecimento por parte dos Tapuios e de negação da 

identidade por parte dos invasores, que negam a identidade étnica destas pessoas com base 

em traços fenótipos e nas organizações sociais, para desvalorizar o discurso de posse de 

terra dos indígenas. 

É dentro do contexto de emergência étnica, que acontece no Brasil desde a 

década de 1950, sobretudo com o ressurgimento de grupos indígenas no nordeste brasileiro 

(processos de etnogênese6 de indígenas e quilombolas), que os Tapuios “ressurgem”, 

adquirindo maior visibilidade no cenário nacional ao reivindicar seu reconhecimento por 

parte do órgão indigenista. 

Reconhecendo-se como um povo diferenciado da sociedade envolvente, e 

sofrendo problemas relativos à posse de suas terras, um grupo de pessoas toma a iniciativa 

de procurar o órgão jurídico responsável por regulamentar a situação fundiária e demais 

direitos. Identificando-se como indígenas e tendo anteriormente gozado do amparo do 

Serviço de Proteção ao Índio7, essas pessoas chegam à Funai em 1979, reivindicando 

assistência  por ocasião da invasão de suas terras e da dispersão de famílias pela região. 

Diante da reivindicação, a FUNAI, que se mostrou surpresa com a presença 

dessas pessoas, sugere o desenvolvimento de uma pesquisa que investigue o procedimento 

desse apelo8. Em vista disso, depois de traçada a ascendência dessa comunidade, tendo 

como referência os nomes dos quatro grupos étnicos, Karajá Javaé, Kayapó, Xavante e 

Xerente, aldeados no mesmo território por ocasião da política de pacificação do século 

XVIII, a FUNAI decide por encaminhar uma equipe de funcionários para a realização de 

uma perícia antropológica junto à comunidade. 

                                                 
6 Para o antropólogo Hênyo Trindade Barreto Filho, etnogênese “é o processo de emergência histórica e 
contextual de fronteiras entre coletividades, distinguindo-as e organizando a interação entre sujeitos sociais 
que se reconhecem como participes daqueles”. (1992, p.23). Para leituras sobre esse movimento, consultar 
entre outros, OLIVEIRA, João Pacheco.(1998, 1999), VALLE, Carlos Guilherme Octaviano do.(1993), 
BARRETO FILHO, Hênyo Trindade. (1993, 1999), ARRUTI, José Maurício Andion.(1995, 1997, 1999, 
2001).  
7 Último contato se deu em 1948, por ocasião da demarcação da terra indígena. Ver: Lei Nº. 188, datada de 
outubro de 1948. Diário Oficial do Estado de Goyas. Ano 112 Nº. 5. 762 de 17 de novembro de 1948. 
8 Oficio Nº. 249/87- GR, Goiânia, datado de 13 de Julho de 1987. Arquivo de DAF/Funai/Brasília.; CI Nº. 
116/DFU datada de 04 de dezembro de 1987. Arquivo do DAF/FUNAI/ Brasília. Portaria Nº. 1880/E, de 29 
de maio de 1985; Processo / Funai / BSB / Nº. 2015 / 80. Arquivo do DAF / Funai. Brasília. 
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É nesse cenário que a antropóloga Rita Heloisa de Almeida9 entrou em 

contato pela primeira vez com esse grupo étnico, representando o órgão indigenista. Nesse 

momento, as pessoas mais velhas da comunidade, ansiosas por assistência, tratam de 

contribuir para a realização do inquérito feito pelo órgão estatal para verificar a quem se 

deveria prestar assistência e favorecer terras. As perguntas principais eram: quem são essas 

pessoas? São elas realmente descendentes de indígenas? 

Resultante da resistência às políticas de integração, miscigenação e 

assimilação, eles alegavam terem um vínculo histórico com as etnias aldeadas em meados 

do século XVIII. Percebiam-se como um grupo com aspectos étnicos sociais diferenciados 

da sociedade envolvente e, em vista dessa distinção, eram reconhecidos regionalmente 

como os “Tapuios”. A história dessas pessoas vem contribuir para avaliar o fracasso da 

política indigenista que tinha como base os princípios de integração, em que vários grupos 

sofreram com a perca de suas terras para interesses econômicos, se misturando à sociedade 

envolvente, mas que são reconhecidos pelas populações regionais como grupos distintos e 

não se integraram, de modo que antes geravam problemas fundiários e sociais ao tomar 

uma posição de desagregação social. 

A identidade contrastiva, nesse caso em específico, face à presença do 

Estado, assumiu um caráter positivo à medida que houve um esforço consciente por parte 

dessas pessoas em legitimar seu discurso, reconhecendo-se como indígenas em um primeiro 

momento, para proceder posteriormente as reivindicações de direitos relativos à posse das 

terras. Destaco que frente a condição de índios genéricos e diante da possibilidade de não 

terem o reconhecimento da FUNAI, a construção das narrativas por parte dessas pessoas se 

tornam um instrumento de luta e tomam um caráter positivo, à medida que podem, através 

delas, contar  suas histórias, recorrendo ao passado, para entender os problemas do 

                                                 
9 Visitou o Carretão como antropóloga da Divisão de Estudos e Pesquisas da FUNAI entre 1980 e voltou em 
1983 para trabalho de campo da sua pesquisa de mestrado. Hoje ela é mestre pela UNB (1985) e Doutora em 
antropologia pelo Museu Nacional/UFRJ. É de sua autoria o livro “Aldeamento do Carretão segundo seus 
herdeiros Tapuios: conversas gravadas em 1980 e 1983”, publicado em 2003 e que traz a transcrição 
fidedigna dos depoimentos dos Tapuios perante os acontecimentos de inicio da década de 1980. Rita Heloisa 
de Almeida decidiu por privilegiar, em seu laudo antropológico, o uso da história oral como uma das 
possíveis fontes, sendo que essa metodologia, por sua vez, tratou de apontar outros caminhos para o 
entendimento da trajetória histórica desses indivíduos. 
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presente, referentes à espoliação de terras, marginalização e discriminação social, 

utilizando a história como instrumento de luta e poder. 

O contexto maior de emergência, que tem início em meados da década de 

1950, levou a FUNAI a repensar a sua concepção de Índio, e a reavaliar o peso e as 

conseqüências da política indigenista sobre esses grupos emergentes no cenário nacional 

nos últimos 50 anos. O Aldeamento, além de ser tomado como um marco10 de origem para 

essas pessoas, trouxe também a possibilidade de inserção de história dessas pessoas em 

documentos históricos desde o Diretório11 até a legislação indigenista atual, podendo, 

através desta, proceder a uma reconstrução da situação jurídica e do processo histórico de 

diversos grupos, abarcando as ações da política indigenista desde o período colonial, 

passando pelo império, até as posturas mais recentes do período republicano, contando com 

os avanços da Constituição Brasileira de 1988. 

As narrativas colhidas pela pesquisadora apontam por si só vários registros 

históricos, documentos que retratam a participação do grupo em meio a relatórios de 

províncias, relatos de cronistas viajantes e, mais recentemente, os problemas fundiários, 

ligados à Lei de terras de 1850, às ações do SPI e a problemas ocasionados pela entrada da 

Colônia Agrícola Nacional (CANG) no interior do país. Trazem em seu bojo uma série de 

informações acerca das relações estabelecidas por esse grupo com o Estado e com a 

sociedade envolvente. Além de toda documentação apontada nos relatos orais12, há uma 

ênfase na ação de personagens históricos que intervieram de maneira direta ou indireta, 

citação que, naquele momento, frente à investigação do órgão indigenista sobre a 

veracidade das informações, poderia de alguma maneira contribuir para a construção da 

história do grupo e posterior reconhecimento de direitos antes adquiridos. 

                                                 
10 Para Marlene Castro Ossami de Moura, o resultado do processo de Etnogênese que levou a interação entre 
vários sujeitos sociais, dentro do território do antigo aldeamento, foi o nascimento de um “novo grupo 
orgânico”. Segundo ela “apesar dos prejuízos que o contado traz para a cultura dominada, sempre existem 
resquícios para que esta se adapte as circunstâncias, movida pela necessidade de sobreviver e de se organizar. 
Dessa forma queremos mostrar que, ao longo de dois séculos de miscigenação no Carretão, deu-se o 
nascimento de um novo grupo orgânico de indivíduos”. (2008: 25) 
11 O Diretório dos Índios foi um instrumento jurídico usado para regulamentar à relação entre índios e não-
índios e alargar a definição das fronteiras. Este vigorou entre 1757 e 1789 e portava em si a intenção de 
incorporar os índios aos valores europeus. Ver O diretório dos Índios (1997) de Rita Heloisa Almeida. 
12 Oficio Nº. 249/87- GR, Goiânia, datado de 13 de Julho de 1987. Arquivo de DAF/Funai/Brasília.; CI Nº. 
116/DFU datada de 04 de dezembro de 1987. Arquivo do DAF/FUNAI/ Brasília. Portaria Nº. 1880/E, de 29 
de maio de 1985; Processo / Funai / BSB / Nº. 2015 / 80. Arquivo do DAF / Funai. Brasília. 
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Permeados por diferentes contextos de sua trajetória histórica, as narrativas 

aqui mencionadas podem ser divididas em vários conjuntos temáticos, ou em uma 

periodização temporal de momentos que são preponderantes para a visualização do 

movimento histórico. Alguns recortes dizem respeito ao começo da história do grupo, 

lembranças remotas sobre os aldeados, das origens ancestrais (negros), e outros carregam as 

ações da política de integração e as relações conflituosas estabelecidas com os invasores de 

suas terras. 

 

3. Narrativas tapuias e elos identitários. 

 É nesse contexto de negação da identidade e dos direitos adquiridos, 

marcado pela “invisibilidade/visibilidade” (OSSAMI, 2000) do grupo, que me proponho a 

investigar o contexto histórico de constituição das narrativas criadas nesse período, partindo 

da constatação que “Ao narrar esses eventos, (...) os Tapuios elucidam seus projetos, 

articulando através da memória um sentido de identidade pessoal e coletiva”, segundo 

SILVA (2001, p. 22). Diante de toda discussão recente a respeito da constituição da 

identidade étnica, é de grande relevância uma pesquisa que analise a importância dessas 

narrativas como instrumento de luta. Essa pesquisa, ao trabalhar a partir dessa perspectiva, 

coloca esses indígenas como sujeitos históricos, atores sociais, portando identidade e 

memória, que são construídas no campo do coletivo e dentro de uma dinâmica temporal, o 

que pode ser perfeitamente constatado a partir das narrativas dos próprios sujeitos. Assinalo 

que, para isso, é de grande valia o entendimento dos sentidos que os Tapuios criam e para 

quais eles se mobilizam a atuar. Isso me permite explorar como essas pessoas dão sentido e 

apreendem o mundo ao seu redor. 

Roberto Cardoso de Oliveira, desenvolve a noção de fricção interétnica, e  

chama a atenção para a emergência de examinar no campo das relações sociais conflituosas 

cada situação em especifico para uma posterior composição dos problemas a nível nacional, 

inaugurando uma nova maneira de abordar as relações entre a sociedade nacional e os 

grupos indígenas. Responsável por dar continuidade ao exame dos conflitos entre as 

populações indígenas e as frentes de expansão, bem como a interferência de outras 



 16

agências. Em suas pesquisas, fica clara a intenção em abrir mão de analises com fundo 

culturalista e observar as relações interétnicas a partir de uma vertente da sociologia. 

Pensar em “identidade étnica” significa adentrar pelo debate sobre 

etnicidade. Esse campo conceitual passou e passa por uma tentativa de construção de novas 

orientações nesse contexto de eclosão de identidades. Cardoso de Oliveira destaca que as 

representações dos grupos sociais trazem em si um conjunto de identidades relacionadas 

que se firmaram umas sobre as outras. É com base em um discurso identitario e ideológico 

que se nega outras identidades em contraste. 

A identidade contrastiva parece constituir-se na essência da identidade étnica, isto 

é, a base da qual esta se define. Implica a afirmação do nós diante dos outros. 

Quando uma pessoa ou um grupo se afirmam como tais, o fazem como meio de 

diferenciação em relação a alguma outra pessoa ou grupo com que se defrontam. 

E uma identidade que surge por oposição não se afirma isoladamente. No caso da 

identidade étnica ele se afirma negando a outra identidade, “etnocentricamente” 

por ela visualizada. (Cardoso de Oliveira, 1976, p 5-6). 

 

Para definição de grupos étnicos, é necessário se apoiar na literatura das 

ciências sociais modernas, que discutem o conceito de etnicidade. Faz-se necessária a 

menção ao sociólogo Max Weber em obra de 1922, para quem grupos étnicos são grupos 

humanos que “nutrem uma crença subjetiva na procedência comum, de tal modo que esta 

se torna importante para a  propagação de relações comunitárias, sendo indiferente se existe 

ou não uma comunidade de sangue afetiva”(WEBER, 1994: 270). Essa definição é 

precursora na abertura para o entendimento do sentimento de comunhão e honra étnica, e 

como formas de organização política.  Posteriormente, trabalhado por Fredrik BARTH, em 

obra de 1969, postula que, os grupos étnicos são vistos como uma forma de organização 

social, que se identifica e é identificável por outros como se constituísse uma categoria 

diferenciável de outras categorias do mesmo tipo, ou seja, a característica da auto-

atribuição ou da atribuição por outros a uma categoria étnica BARTH(1998). A 

identificação é realizada pelos próprios atores sociais. As definições de identidade 

perpassam pelas expressões culturais compartilhadas, dando ênfase a aspectos culturais 

primários com base na cultura ancestral (originária).  Pontuo que, para o critério definido 
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acima, críticas foram feitas, a exemplo disso o próprio F. BARTH (1998) chama a atenção 

para o fato de que uma investigação empírica do caráter das fronteiras étnicas produz duas 

descobertas em quase nada surpreendentes, primeiro que “as fronteiras persistem apesar do 

fluxo de pessoas que a atravessam” e segundo, que as relações sociais estáveis persistem e 

são mantidas através das fronteiras que “são freqüentemente baseadas em estatutos étnicos 

dicotomizados” (p. 188).  

Desse modo, pensar a problemática “memória e identidade” é levar em 

consideração que, a identidade é resultado da auto-identificação e da identificação pela 

sociedade envolvente, sendo que setores dessa identidade poderão, de acordo com o 

interesse nega-la “Mas essa não desapareceu nem da consciência do grupo indígena nem da 

população regional” (CUNHA, 1983:108). Cunha enfatiza essa questão a partir da 

dimensão cultural e seu lado político, sendo que oposições e contraposições podem ser 

residuais mais irredutíveis, garantindo uma identidade própria em relação à sociedade 

envolvente. 

Movimentos sociais de contestação política e cultural emergem 

reivindicando novas formas de identidade coletiva, em que, segundo S. HALL (2003), as 

velhas identidades estabilizadoras do mundo social na modernidade entram em declínio, 

surgindo novas identidades, assim como a emergência de um sujeito descentrado (sujeito 

pós-moderno), fragmentando as identidades nacionais e questionando as concepções fixas e 

sedentárias. Esses movimentos impulsionaram a afirmação de identidades locais em face de 

um mundo globalizado, redefinindo o próprio conceito de identidade.13 

Conforme apontamos acima, a redefinição do conceito de identidade é 

perpassada pelo advento desses “novos movimentos sociais” e de transformações culturais, 

econômicas, políticas e sociais no mundo contemporâneo, descentrando as concepções 

                                                 
13  Segundo Escosteguy em um mundo que parece dominado por um repertório cultural global, novas 
comunidades e identidades estão sendo constantemente construídas e reconstruídas,(2001:141). Esse processo 
de construção e reconstrução de novas comunidades e identidades acaba engendrando um discurso em defesa 
da diversidade e sensíveis às articulações da diferença, impondo resistência ao modelo hegemônico. Como 
sugere essa pesquisadora, “Diante da globalização, aspectos locais e nacionais são cada vez mais merecedores 
de atenção (...) por um lado a revalorização de movimentos por autonomia regional e nacional, precisamente 
acompanhados por grupos que tiveram suas identidades amordaçadas por estados nacionais fortes e, de outro 
lado, o crescimento concomitante de reação defensiva daquelas culturas nacionais que se viram ameaçadas 
por motivações de suas próprias periferias.”(ESCOSTEGUY, op. cit. 144) 
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fixas de identidade e sujeito. É nesse sentido que a constituição da identidade étnica dos 

Tapuios, se inclui em um movimento maior de reivindicação por reconhecimento a 

especificidade e, conseqüentemente, por uma “revisão do desaparecimento dos povos 

indígenas”, conforme aponta PORTO ALEGRE (1998). 

Convém destacar que as crises identitárias, apontadas por questões referentes 

a nacionalidades ou etnias, se tornam uma estratégia de investigação fundamental para a 

história, à medida que o conceito de identidade perpassa por uma construção enquanto 

fenômeno social, cultural e político. É extremamente relevante abrir a discussão sobre o 

processo de construção de uma narrativa com base na memória e identidade étnica, usadas 

enquanto mecanismos para a identificação/diferenciação étnico-social pelas pessoas do 

grupo em relação à sociedade envolvente. Destaco que o processo de afirmação da 

identidade é sempre relativo a algo que está em jogo, onde a ameaça de perda da identidade 

é sempre substituída, segundo AGIER (2001), por “novos contextos e retóricas 

identitárias”.  

Cabe deixar claro que os elementos, constituintes de memórias e identidades, 

se centrariam no tempo como força de corrosão, no espaço como locus de experiência e no 

movimento como estrutura simbólica da cultura, já que esta é dinâmica, como retrata 

DIEHL(op. cit.). Assim, a constituição de identidades culturais é perpassada pela memória 

enquanto representação produzida pela e através da experiência, e que por sua vez é 

transmitida via construção de uma narrativa aos moldes coletivos. Essa afirmação nos 

possibilita o entendimento da importância da memória na construção da identidade étnica 

Tapuia, como referente cultural de um passado, reconstruída nas experiências do cotidiano 

e tomada como referencial no momento pontual da conquista do reconhecimento étnico por 

parte do órgão indigenista oficial (FUNAI) e frente à reivindicação do direito a terra. 

A partir das considerações elaboradas acima, concebo que um dos caminhos 

que apontam para a relação entre memória e identidade, sugere uma análise mais criteriosa 

do interior da estrutura das narrativas. Cabe, em vista disso, levantar subsídios para o 

entendimento do processo de constituição da identidade étnica Tapuia, na década de 1980, 

podendo ser compreendida através da articulação dos conceitos de identidade e etnicidade.  
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Aqui, estabeleço que a auto-afirmação e a negociação da sociabilidade se 

dão com um relativo apego aos parâmetros identitários, dentro de uma dinâmica cultural de 

manipulação e redefinição das fronteiras étnicas, como definiu BARTH (1998), tendo como 

norteadora dos estudos dessa relação às estruturas sociais presentes na historicidade, a qual 

proporciona o entendimento de como é possível estabelecer laços que mantêm, reproduzem 

e geram sentido de continuidade na memória de uma origem comum; laços que se 

perpetuam também na construção das narrativas que se constituíram frente ao órgão 

indigenista. Delineia-se um contexto de emergência de novas identidades e memórias 

sufocadas, nas últimas décadas, impondo aos historiadores um novo olhar acerca desses 

conceitos e sua relação com a História.  

A respeito da história do grupo étnico Tapuios de Carretão, foram feitas 

diferentes leituras14, dentre as quais destaco nos meandros dessa proposta a relevância do 

trabalho de Rita Heloisa de Almeida Lazarin, intitulado “O aldeamento do Carretão: duas 

histórias”, que foi realizado como dissertação de mestrado, pela Universidade de Brasília, 

defendida em 1995. Rita foi a primeira pesquisadora a entrar em contato com os Tapuio, 

sendo depois responsável pelo laudo antropológico que os legitimou como indígenas. O 

resultado dessa pesquisa foi intitulado “Relatório sobre os Índios do Carretão”, em 1980. 

Também foi essa pesquisadora a responsável por registrar as narrativas aqui usadas como 

fonte, e que foram publicadas em 2003 na coletânea intitulada “Aldeamento do Carretão 

segundo os seus herdeiros Tapuios: conversas gravadas em 1980 e 1983”, e que são aqui 

usadas como fonte histórica. 

 É no contexto histórico de negação da identidade e de “invisibilidade 

/visibilidade” (OSSAMI, 2000) dos tapuios, que podemos verificar com o uso dessas fontes 

                                                 
14 Há ainda que considerar a importância e as contribuições para as reflexões que são feitas nos limites desse 
texto, das produções de Cristhian Teófilo da Silva. “Parados, bobos, murchos e tristes ou caçadores de onça? 
Estudo sobre a situação histórica e a identificação étnica dos Tapuios do Carretão/GO”, sua dissertação de 
graduação em antropologia social. As pesquisas desenvolvidas por Marlene Castro Ossami de Moura, 
durante a realização da sua tese em antropologia na Universidade Marc Bloch de Strasbourg, França (2000), 
intitulada: Les Tapuios du Carretão: ethnogen’sse d’un groupe amérindien de l’état de Goiás (Brésil), e seu 
artigo "Os Tapuios do Carretão: Etnogênese de um grupo indígena do Brasil Central" publicado em 2003, na 
revista Habitus, do IGPA/UCG, analisando o processo de emergência étnica do grupo especifico, tratando de 
conceitos como Identidade, Território, Etnogênese e Resistência. De igual importância, citamos o trabalho 
mais recente com os Tapuios, de autoria de José Joaquim Neto intitulado Jovens Tapuios do Carretão: 
processos educativos de reconstrução da identidade indígena –  publicado pela editora da  UCG em 2005. 
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a maneira que esse grupo percebe o seu estar no mundo e cria suas maneiras de negociação 

com a sociedade envolvente. Ao narrar eventos de sua trajetória histórica, essas pessoas 

acionaram a memória e cogitaram projetos de ação futura, tecendo diacronia e sincronia na 

construção da identidade projetiva. Quando esses sujeitos narram, eles constroem, projetam 

e expõem sua identidade. Essas narrativas foram usadas como aparato no processo de 

afirmação da identidade étnica do grupo, em um campo em que as mesmas se tornam uma 

fonte significativa à medida que oferecem um acesso direto ao entendimento de como essas 

pessoas se posicionaram e se organizaram frente a uma nova concepção de tempo e de 

configuração do espaço, reavaliando suas relações sociais. 

Entendo que a memória do grupo Tapuio é constituída de fragmentos e 

significações, que tem ligação não só com a ancestralidade indígena do Aldeamento do 

Carretão, mas também com as problemáticas contemporâneas enfrentadas por essas pessoas 

no tempo presente. Nessa perspectiva, concordo com Marlene de Castro OSSAMI (2003) 

ao apontar que o grupo apóia-se em elementos do seu processo histórico para compor sua 

nova retórica identitária frente a essa nova situação. Julgo que elementos presentes nessas 

narrativas estão permeados de fatores que fazem com que essas pessoas se reconheçam 

como um “grupo orgânico diferenciado”, OSSAMI (2003: 9).  Desse modo, atribuídos de 

uma identidade étnica diferenciada da sociedade envolvente, as narrativas estão permeadas 

por elementos forjadores dessa identidade, à medida que elas estão imbuídas da seleção de 

eventos do passado individual e coletivo desse grupo étnico, aspecto merecedor de maior 

atenção nos limites da dissertação. Partindo do princípio de que a afirmação da identidade 

passa pelo campo da representação sobre o passado vivido, é no inicio da década de 1980 

que o grupo étnico Tapuio do Carretão precisou criar e solidificar um discurso que os 

legitimaria enquanto indígenas e, conseqüentemente, lhes devolveria o direito à terra 

invadida. Narrativas foram construídas com base na relação conflituosa com os invasores 

de suas terras e sob um sentimento de pertencimento a uma trajetória histórica comum. 

Nesse sentido, ao entender como as mesmas foram construídas, constata-se como elas 

reforçaram a elaboração da identidade pelo grupo nesse momento de construção de 

parâmetros e referenciais de projetos futuros. 

Os Tapuios do Carretão encontravam-se invisibilizados no cenário regional e 

nacional. Narrativas que tiveram como base a memória foram construídas em um momento 
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que visavam o reconhecimento das especificidades culturais e, consequentemente, o direito 

às terras. Assim, entendo que elas estão permeadas por discursos, interesses e 

posicionamentos diversos. Diante disso, cabe perguntar: que estratégias foram usadas pelos 

diferentes atores sociais (Tapuios, Invasores e Funai) para afirmar ou negar a identidade 

étnica e o acesso às terras do Carretão? Essas narrativas foram criadas com vistas à 

satisfação de um interesse social, em um momento em que o grupo se reconhece como 

vivenciador de efeitos traumáticos e, por sua vez, foram estimuladas e manipuladas por 

reforços externos e referenciais (documentos) portadores de memória. Pensando nisso, 

quais os elementos, marcos e imagens, presentes nas narrativas, que se constituíram na luta 

pelo reconhecimento oficial, os dariam direito a terra? 

Como primeira hipótese norteadora desta pesquisa, tenho que a identidade 

étnica do grupo é reconstruída através da memória revisitada pela experiência do 

reencontro que estabelece uma ligação entre passado e presente. Assim, a memória foi 

ativada visando o controle do passado, do presente e do futuro, na tentativa de 

reinterpretação do processo histórico, sendo que as narrativas são usadas como um dos 

mecanismos capazes de traduzir a percepção no tempo e no espaço da experiência dessas 

pessoas. Os Tapuios pensaram sua experiência a partir da correlação com seus antepassados 

e sua trajetória histórica comum, e recriaram os aspectos étnicos que atendiam as 

expectativas deles, frente à realidade que se impunha no tempo presente. É nas estratégias 

de forjamento da identidade étnica, por esses indivíduos, que notamos um grande número 

de representações do passado, a partir de significados socialmente partilhados pelo grupo 

ao qual pertencem. Permeados por referenciais culturais (valores, códigos e imaginários), 

elas são levados a repensar as relações de poder frente à sociedade envolvente, aos 

invasores de suas terras e ao órgão indigenista. 

 Concebo que estas narrativas receberam reforços e estímulos externos, em 

que possíveis imagens foram criadas com base em elementos portadores e estimuladores, 

constituindo-se muitas vezes em lugares de memória: Cartas, documentos oficiais, fotos, 

espaços, monumentos cerimoniais, rituais, instituições, relatos, testemunhos sobre o 

passado histórico e pessoas ilustres: a rainha Dona Maria I, o Imperador Dom Pedro II, o 

presidente Getulio Vargas, o interventor Pedro Ludovico Teixeira, o ex-governador de 
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Goiás Antonio Ramos de Caiado, o inspetor Mandacaru - todos são personagens presentes 

na memória do grupo ao proceder com a reconstituição histórica via narrativa. 

As narrativas mostram que motivações exteriores dos pesquisadores e 

funcionários do órgão indigenista, desencadearam um processo de reordenação e 

rememorização da história dos Tapuios, motivando-os a centralizar a atenção em 

referenciais significativos para a constituição do discurso. Nesse momento, os documentos 

escritos prestaram socorro à memória oral para legitimar a visão do passado, utilizando-os 

na reivindicação de direitos adquiridos e na luta pela aquisição de espaços perdidos. Esses 

elementos formam um conjunto de documentação, usado no processo de reconhecimento da 

história comum pelo órgão indigenista, e portam em si fragmentos que constituem laços 

identificadores da coesão do grupo. 

 

4. Retóricas discursivas e memórias 

Tomar a linguagem como o lugar da interação em um espaço onde a própria 

linguagem não é neutra e nem inocente, mas antes, um lugar de conflito, vinculada às 

condições de produção histórico-sociais, é concordar com Nagamine BRANDÃO (1993), 

de modo que é no momento de articulação entre os fenômenos lingüísticos e os processos 

ideológicos que surge o discurso. Diante do quadro social a que esse grupo estava 

submetido, e observando através das narrativas a maneira como os vários eventos foram 

entrelaçados,e a maneira como eram citados e/ou descritos por um ou por outro, pude notar 

com a contribuição das evidências levantadas pelas fontes que essas pessoas não se mantêm 

neutras e alheias às relações estabelecidas, sendo assim, narrando a partir de suas vivências 

elas antes se posicionam frente à realidade histórica e social.  

 Ter a narrativa como forma de apreensão da observação e de tomadas de 

posições por esses sujeitos, é levar em conta que admiti-las como formas de organização 

discursiva possibilita “captar as relações de antagonismos, de aliança, de dissimulação, de 

absorção que se processam entre diferentes formações discursivas” (BRANDÃO, 1993:83). 

Com base em abordagens e visões semióticas da narrativa, Cardoso (1997) entende que a 

narrativa constitui em si uma forma específica de discurso, à medida que carrega em si um 

“tempo figurativo” (comportando personagens que levam a cabo ações) e inscrito em 
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coordenadas espaciais e temporais. Cardoso tece algumas considerações a respeito da 

possibilidade do profissional da história trabalhar com narrativas e discursos, chamando 

atenção para o método histórico conhecido como hermenêutica ou crítica de interpretação, 

sendo necessário, no caso dessa pesquisa aqui proposta, ter conhecimento das 

especificidades da língua, da época e da região em que foi gerado, levando em conta o que 

Cardoso chama de peculiaridades estilísticas do autor e o contexto de produção dessas 

narrativas.  

A narrativa tem uma ligação estreita com as ações e as intenções humanas. 

Entre os Tapuios, elas mostram uma diversidade de formas e funções, se constituindo em 

um amplo material discursivo. Mas é preciso perguntar: o que esses discursos privilegiam? 

Sendo que aqui eles são tomados como um ato social com todas as suas implicações, 

conflitos, reconhecimentos, relações de poder, constituição de identidades, etc.  

Esses discursos são, antes de tudo, uma forma expressiva de suas 

experiências na vida social com a sociedade envolvente e da sociedade envolvente com o 

grupo, e que são construídos e sustentados coletivamente. Em vista disso, analisar a 

produção dessas narrativas e seus conteúdos é entrar em contato, se encontrar/confrontar 

com os discursos ligados ao passado, aos interesses que estavam em jogo e a visão de 

mundo dessas pessoas. A perspectiva do discurso é interessante porque possibilita entender 

a relação entre o que se narra, para quem se narra e o lugar social de onde se narra. E isso 

se dá devido à necessidade de perceber a historicidade do processo discursivo, levando em 

conta a situação sócio-histórica a que os Tapuios produziram essas narrativas. Considero 

aqui que estas narrativas estão permeadas por discursos, e não são um puro artefato 

lingüístico ingênuo, mas antes carregados de sentidos, manipulados e narrados de acordo 

com os variados interesses, estando atento para os modos de atuação desses sujeitos 

autores, nessa situação especifica, que é a condição de produção. Em meio a essa variedade 

discursiva dos distintos conjuntos narrativos, (Tapuios, FUNAI e Invasores), nota-se a 

importância do processo sócio histórico a que estão inseridos e de que modo estão 

submetidos aos enquadramentos sociais. 

Para RÜSEN (2001), em vista da perda de sentido com a “crise da razão 

histórica,” na perspectiva histórico-cultural, o sentido é tematizado como realidade social, 
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onde a vivência histórica se torna fonte, o passado pode ser apreendido através das 

transmissões simbólicas, podendo ser compensado através da memória, assim a memória é 

tida como operadora de sentido, sendo algo dado e que se sustenta com a lembrança 

coletiva no contexto presente.  Desse modo, como fonte de sentido permanente, têm-se as 

lembranças e sua ativação nas narrativas históricas. Ao apontar a necessidade de ativação e 

renovação das fontes de sentido da lembrança e da narrativa, destaco que isso deve se da 

principalmente onde as experiências são críticas e traumáticas. 

Tratar a memória como um dos recursos utilizados como estratégias nas 

relações de poder, é levar em conta que esquecimento não significa ausência de memória, 

pois só se esquece o que já foi importante registrar. Como referencial teórico para lidar com 

essas questões, faço menção aos trabalhos de POLLACK (1992) e THEODORO (1990). 

Assim, nas narrativas, silêncio e esquecimento são formas controladas de memória, são 

reveladores de mecanismos de manipulação da memória coletiva. Tendo como uma 

hipótese norteadora dessa pesquisa que as narrativas foram, com base na vivência de 

diferentes sujeitos, incorporadas através de vários meios, introjetando experiências de 

tempos distintos, recorrendo ao conceito elaborado por Pollack de “memória quase que 

herdada”.  

É necessário esclarecer que a temática da relação entre memória e identidade 

tem sido ricamente examinada por pesquisadores renomados: historiadores, filósofos, 

antropólogos sociólogos, lingüistas. Colocando a memória no cerne de seu pensamento, 

suas reflexões teceram considerações significativas. Com isso, a memória tem sido 

“historicizada”, nas palavras de Nora (1993), e reconstruída involuntariamente, segundo 

Seixas (2001), sobretudo a partir da intenção da história de abordar/resgatar a memória dos 

excluídos e vencidos, relegados por muito tempo a segundo plano pela História, 

contemplados nos trabalhos de Walter BENJAMIM (1994) e E. P. TOMPSON (1992), que 

acabaram por influenciar pesquisas contemporâneas que têm se preocupado com a 

memória.  Vale dizer que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas e não 

são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa ou de um 

grupo. Se é possível o confronto entre a memória individual e a memória dos outros, isso 

mostra que a memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais e 

intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem grupos e posições políticas 
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diversas. Reforço, assim, que a construção da identidade e da memória se dá através da 

negociação do eu com o(s) Outro (s), dentro dos conflitos sociais, culturais, econômicos e 

políticos em uma sociedade marcada por novas concepções de tempo e espaço.  

Outras vertentes apontam para a relação: “memória, identidade e projeto”. 

Para VELHO (1994), a relação entre memória e projeto assume uma grande importância na 

constituição da identidade, em que a memória é tida como unidade socialmente 

significativa, que reforça o pertencimento do indivíduo-sujeito ao grupo. Desse modo, a 

memória é tida como responsável por dar consistência e possibilitar a formulação e 

condução de projetos. Os projetos são responsáveis por uma conduta organizada para 

atingir finalidades específicas. Partindo da premissa de que memória e projeto ordenam e 

dão significado a etapas da trajetória do indivíduo, articulando visões retrospectivas e 

prospectivas, VELHO estabelece que “o projeto e a memória associam-se e articulam-se ao 

dar significado à vida e às ações dos indivíduos, em outros termos, à própria identidade” 

(1994: 101). Ao pensar a memória como categoria fragmentada, esse autor destaca que o 

sentido de identidade depende da organização desses fragmentos, levando à elaboração de 

projetos que dão sentidos e estabelecem continuidades. 

Um dos pressupostos dessa pesquisa é o de que os Tapuios redimensionam 

sua relação com o espaço, tempo e movimento na articulação da identidade étnico-cultural. 

Assim, os projetos de construção do futuro são motivados e realizados no plano da história, 

mediante a reconstrução do passado vivido pelas gerações antecedentes.  Julgo necessário, 

nos meandros dessa discussão, ressaltar a importância dos conceitos trabalhados por 

KOSELLECK (2006)15, que são: “espaço de experiência e horizontes de expectativa”, 

sendo que o primeiro sugere o passado, e o segundo se refere ao futuro. Assim, o uso da 

memória se faz necessária como forma de representação da experiência vivida do passado.  

Retomando o contexto de eclosão de identidades e constatando o apego aos 

vestígios pelos grupos ressurgentes que se utilizam da memória para a constituição e 

reafirmação da identidade étnica, considero que há um processo de revalorização da 

                                                 
15 Ver nesse sentido KOSELLECK (2006), que lança uma discussão a respeito da semântica dos tempos 
históricos, para quem as duas categorias: experiência e expectativa são adequadas para entrelaçar passado e 
futuro, e enriquecidas com seu conteúdo, elas dirigem as ações concretas no movimento social e político. 
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memória por diferentes grupos, servindo de instrumento político nas relações sociais. Para 

tratar do problema da ligação entre memória e identidade social, Michel Pollack (1992) 

identifica, como critérios formadores da memória, os acontecimentos, personagens e 

lugares, empiricamente fundados em fatos concretos, ou apenas projeções de outros 

eventos. A memória é seletiva e é um fenômeno construído, havendo uma ligação 

fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade (entendendo 

este como imagem de si, para si e para os outros), tanto individual como coletiva, “na 

medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” 

(POLLACK, op. Cit.p. 204).  

 Neste sentido, as definições de memória e identidade são perpassadas por 

um elemento que escapa ao indivíduo e ao grupo, que é o Outro. A construção da auto-

imagem de si, para si e para os outros remete a um processo de negociação, mudança, 

transformação em função dos outros, implicando em afirmar que a construção da identidade 

“é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios de 

aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação 

direta com os outros”. (POLLACK, ibid.p.205). No processo de investigação acerca das 

invocações da memória nas narrativas, tem-se a possibilidade de observar a visão e a 

participação dos sujeitos envolvidos nos conflitos, observando o olhar do narrador, o que 

faz lembrar HALBWACHS (1990), para quem considera a memória como elaboração de 

sua experiência. 

Assim, a construção dessas narrativas os leva, entre outras coisas, a uma 

apreensão/compreensão da situação vivenciada na década de 1980, tempo em que o grupo 

estava envolvido em problemas étnico-sociais e em conflitos fundiários. É na construção da 

síntese final, adaptando a linguagem a uma estrutura narrativa, que esses atores sociais 

recorrem a fatos, investigam eventos, avaliam sua participação e projetam suas 

expectativas. Os marcos do processo histórico dos Tapuios do Carretão estão presentes nas 

narrativas individuais e coletivas, e é no processo de construção dessas narrativas e, 

conseqüentemente, de rememoração, que essas pessoas reativam suas experiências no 

mundo. 



 27

Partindo do princípio de que entre elas a realidade é percebida através de 

suas histórias de vida, é da necessidade de explicar a situação do presente que essas 

narrativas são construídas. Elas contribuem para uma percepção das mudanças culturais, 

econômicas e sociais, reforçando a memória coletiva na reelaboração de seu passado com 

um olhar do presente. Nesse sentido, é importante ressaltar que as narrativas Tapuias 

serviram de suporte para a memória do grupo em questão. Levando em conta que, através 

das próprias narrativas, esses atores/autores (tendo em vista o papel social que estas pessoas 

desempenham no grupo) interpretam e representam os eventos que marcaram suas histórias, 

concebo que os eventos contidos nas narrativas são atualizados constantemente na 

oralidade, e não são nunca uma projeção fiel do seu passado. Pensando desse modo, a 

rememorização das narrativas que se voltam para o momento presente, carrega em si uma 

função identitária à medida que congregam laços de coesão grupal e delimitação de 

fronteiras com o Outro. 
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