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RESUMO 

Esta monografia é um desdobramento de um trabalho de pesquisa, incialmente 

voltada para a contextualização da coleção Xetá do Museu de Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade Federal do Paraná - MAE-UFPR. Os temas centrais 

desenvolvidos nesta monografia são voltados para os contextos e processos da formação 

de coleções etnográficas entre o povo indígena Xetá. Considera-se que a coleção 

etnográfica do MAE é composta por elementos diversos, entre eles estão os objetos 

etnográficos, líticos, imagens, gravações visuais e sonoras. As inspirações deste trabalho 

são baseadas em alguns debates do campo da antropologia focados nos atos de colecionar 

e nas pesquisas a partir de coleções etnográficas. Dessa forma, este trabalho está 

subdivido em três eixos: o primeiro é baseado em revisão bibliográfica sobre o processo 

de contato Xetá com os brancos; no segundo o foco são descrições sobre os contextos das 

expedições de contato e de pesquisa entre os Xetá; e no terceiro são descrições sobre 

alguns processos que permearam a produção de registros entre o grupo.  

Palavras Chave: Coleções etnográficas; atos de colecionar, coleção Xetá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This monography is an extension of a research inicially focused on the contextualization 

of the Xetá collection at the Archeology  and Etnology Museum of the Federal University 

of Paraná (Museu de Etnologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná - MAE-

UFPR). The main topics developed are directed to the contexts and processes of the 

etnographic collection formation among the Xetá people. It is considered that the 

etnographic collection has several elements, such as etnographic objects, lytic, pictures 

and visual and sound recording. This work inspirations are based on debates within the 

Antropology field that focus on the collection act and the researches that rely on 

etnographic collections. In this way, this work is subdivided in three parts: the first is 

based on the bibliographic revision about the contact among the Xetá and the white 

peoples; the second one focus on the description about the contexts of the research and 

approximation expeditions among the Xetá; in the third the descriptions about the 

processes that were in the recording production within the group. 

Key Words: Etnographic collection; Collection act; Xetá collection 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa se desenvolveu durante o período em atuei como bolsista no Museu 

de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR). Fiz parte 

da equipe de bolsistas do MAE de 2014 até 2016, no início como integrante da Unidade 

de Cultura e Saberes Populares; e depois após uma nova seleção, optei por seguir para a 

Unidade de Etnologia Indígena. Essa escolha ocorreu por dois motivos, um deles está 

relacionado com minha participação nas reuniões do Núcleo de Estudos Ameríndios -

NEA, promovida por alguns professores e alunos do Departamento de Antropologia da 

UFPR. Durante esse período, pude me aproximar e compreender diálogos mais 

intrínsecos ao campo da Etnologia Indígena e à produção dos estudantes da graduação e 

pós-graduação do DEAN.  

As reuniões do NEA promoveram o segundo motivo que impulsionou esta 

monografia, pois no final de um dos encontros tive uma conversa com Laura Pérez Gil, 

professora integrante do NEA e coordenadora da Unidade de Etnologia Indígena no 

MAE. A partir de uma “troca de ideias” chegamos em uma possibilidade de pesquisa: 

trabalhar com a contextualização da coleção Xetá do MAE-UFPR. Dessa forma, minhas 

atividades na reserva técnica no MAE eram concentradas nos aspectos técnicos de 

cuidados com os acervos da Etnologia, mas principalmente, voltados para a pesquisa de 

aspectos da coleção Xetá.  

A coleção Xetá 

 A coleção é composta por objetos coletados entre o povo Xetá, entre as décadas 

de 1950 e 1960, na região da Serra dos Dourados. Os Xetá foram classificados como 

falantes de uma língua que faz parte do tronco tupi, sendo a família linguística tupi-

guarani do sub grupo I. (Silva, 2003, p.1). Na época alguns grupos Xetá estavam 

localizados ao noroeste do estado do Paraná, na região da margem esquerda do rio Ivaí, 

viviam de caça e coleta e estavam em processo de fuga e deslocamentos constantes, por 

conta das investidas das frentes de expansão coloniais.  

A coleção é composta por cerca de 393 peças, registradas em livro tombo. São 

objetos produzidos a partir de ossos, madeira, penas, fibras vegetais, pedras polidas e 

lascadas. Entre as categorias de objetos associados à guerra e à caça encontram-se os 
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arcos, flechas e armadilhas de madeira. Entre os objetos associados produzidos a partir 

do trançado de fibras vegetais há um conjunto composto por esteiras, peneiras, abanos, 

cestos e tipoia1. Há objetos relacionados a ornamentação corporal como brincos de penas, 

colares, cipós, fibras e uma tanga. Entre alguns objetos relacionados a diversas utilidades 

(como culinária, transporte, armazenamento, ferramentas de corte) há cabaças, cipós, 

machado de pedra, estojos de folha de palmeira, pilões vertical e horizontal, e um 

conjunto de artefatos líticos.  

Os objetos relacionados a incisões corporais são variados; entre eles há alguns 

ossos (variados em tamanhos e espessuras) registrados na lista do museu como 

“instrumentos cirúrgicos”, como também alguns perfuradores labiais. Na categoria de 

incisões corporais também podem estar as patas de lontra, coati e tatu, partes de 

mandíbulas de paca e cotia e algumas unhas (não identificadas de qual animal). Também 

compõem a coleção um conjunto de objetos que foram denominados pelos coletores como 

“amostras”, categoria em que foram incluídos elementos de natureza diversa tais quais: 

sementes, solução líquida (identificada no registro do museu como jenipapo)2, madeira, 

coquinhos de macaúba e jerivá, fibras de caraguatá, resina de jatobá, cera de abelha e 

cabelo. Em geral o que foi classificado como “amostras” corresponde com as matérias 

primas utilizadas pelos Xetá para produzir algum outro tipo de objeto ou também como 

fonte de alimento (coquinhos de macaúba e jerivá). Compõem a coleção ainda objetos 

como um boneco de cera em formato de urubu, pele de animal (onça e pássaro), um rabo 

de macaco, um descanso de madeira3, algumas flautas e crânios animal e humano. 

                                                             
1 Tipoias podem ser usadas para ajudar no carregamento e sustentação de peso, muitas vezes é usada para 

carregar crianças ou algum carregamento mais pesado. 

2 Embora, durante minha pesquisa nunca encontrei informações referentes ao uso de Jenipapo pelos Xetá, 

mais sim de outros tipos de tinturas produzidas a partir da seiva de árvore, a qual gerava uma tintura 

vermelha utilizada, por homens e mulheres, em momentos cerimoniais. Também faziam o uso de uma 

tintura produzida a partir de do carvão de cocos de jerivá. As descrições de Kozák (1981) indicam que 

usavam com moderação, apenas no rosto das crianças, às vezes dos homens, aplicavam-se pigmentos 

negros, com carvão de cocos de jerivá. Geralmente esses desenhos negros consistiam de três linhas finas 

embaixo do queixo, uma linha horizontal em cada face, partindo do canto da boca e um ponto grande bem 

embaixo de cada olho. O nariz e as faces do menino que ia passar pela cerimônia de furação labial eram 

pintados com linhas em formas de um Y invertido. (p.89) 
3 “Na cultura Héta, alguns objetos eram considerados como portadores de uma espécie de poder 

sobrenatural, e assim, tratados com especial cuidado e reverência. Um desses objetos era o descanso de 

madeira, aúra pera.” (Kozák et al, 1981, p. 105) 
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Consideramos como parte da coleção um acervo de documentação imagética e 

sonora que totaliza 1300 peças, entre ampliações fotográficas, diapositivos, negativos 

35mm e filmes em bitola 16mm (ROSATO, 2006, p.8). Em levantamento durante minha 

pesquisa no MAE, contei 661 imagens -fotografias ampliadas- referentes aos Xetá, sendo 

que 4 delas são mapas. 

Desdobramentos da pesquisa 

Comecei organizando e fazendo conexões entre os elementos da coleção e as 

informações que estavam dispersas em várias fontes, de forma a inserir o que foi 

levantado em fichas. As fichas deveriam conter informações sobre os objetos desde as 

mais técnicas (números de registro, data de entrada, dimensões, etc) até informações 

sobre histórias, mitos ou depoimentos indígenas. As fotografias do acervo também 

estavam sendo inseridas em cada ficha, de modo a contribuir na contextualização. 

De certa forma, este trabalho estava conectado com um projeto mais amplo e 

antigo do MAE, baseado na proposta de produção de um catálogo da coleção Xetá. O 

material conteria informações sobre a coleção e sua origem; sobre o uso e manufatura dos 

objetos, mas, sobretudo, seria preenchido pelas histórias Xetá, bem como pelas 

perspectivas Xetá em relação aos acervos etnográficos. Este era um projeto do museu e o 

trabalho que eu estava realizando contribuiria com uma parcela da sistematização de 

informações da coleção.  

Inicialmente a pesquisa possibilitou uma familiarização com a literatura Xetá. Em 

um primeiro momento com os registros sobre cultura material produzidos por Kozák e 

reunidos em uma monografia intitulada “The Hëta Indians: fish in a dry a pond", a qual 

foi escrita por meio da sistematização de anotações de diários de campo de Vladimír 

Kozák, reunidos, organizados e publicados por Vladimír Kozák, David Baxter, Laila 

Williamson e Robert L. Carneiro. A monografia contém tópicos destinados à 

apresentação do grupo e é voltada principalmente para a apresentação da cultura material 

Xetá. Contém descrições minuciosas sobre os processos de manufatura e uso dos objetos 

e fotografias que demonstram que a produção da escrita tem conexões com a produção 

imagética: as fotografias demonstram exemplos da manufatura e uso dos utensílios.  Há 

também tópicos destinados às crenças espirituais, rituais, processos de cura e cantos Xetá, 

porém são bem introdutórios e não muito longos.  
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Em um segundo momento busquei dados e informações sobre a etnia Xetá a partir 

dos trabalhos de Carmen Lúcia Silva (1998; 2003), duas produções etnográficas que são 

pré-requisito para o estudo da Etnologia Xetá. A dissertação e a tese abordam o 

estabelecimento do contato com os brancos, bem como a organização social, espacial e 

cosmológica do grupo, a partir das narrativas, memórias e lembranças dos sobreviventes 

Xetá, interlocutores da antropóloga: Kuein, Tuca, Tikuein (Mã), Tiguá (Iratxamëway), 

Tiguá (Eirakã) Tiquëin, Rondon e Ã.  

Esses foram os primeiros passos, ler e sistematizar algumas informações a partir 

dessas produções. No entanto, quando iniciei a pesquisa, recebi em mãos uma caixa de 

cópias de arquivos, que foram reunidos pela atual diretora do museu – Márcia Rosato, 

durante seu trabalho de doutorado, e cedidos para produção de pesquisas no âmbito do 

MAE. Os arquivos eram diversos: cartas, relatórios, imagens, e manuscritos de diários de 

campo de Vladimír Kozák. Alguns deles assentaram a base desta monografia, a partir de 

dados contidos em três relatórios da 7ª inspetoria regional do Serviço de Proteção ao índio 

– 7ªIR/SPI e três manuscritos de diários de campo de Kozák consegui reunir boa parte 

dos dados que serão expostos nas páginas posteriores deste trabalho.  

Na medida em que pesquisa se desenvolveu e também por meio das reuniões mais 

frequentes com minha orientadora - Laura, surgem questões que poderiam ser 

respondidas; referentes ao como, quando, por quem e quais os objetivos fazem parte da 

construção dessa coleção, bem como quais seriam os contextos que permearam a 

formação de tal acervo. No ir e vir das nossas discussões, percebemos que explorar alguns 

dados dos relatórios do SPI e dos manuscritos de Kozák poderia ser produtivo, uma vez 

que informavam sobre as expedições de busca e de pesquisa entre os Xetá.  

Dessa forma, esses foram primeiros passos que direcionaram o recorte escolhido 

para a abordagem dos problemas empíricos. Compreende-se que uma boa parte das 

coleções etnográficas Xetá são resultantes das incursões de algumas pessoas até a região 

da Serra dos Dourados. Para desenvolver os dados referentes às expedições também 

busquei subsidio em outras pesquisas sobre os Xetá.  

Os trabalhos publicados pelos pesquisadores são variados e elucidam sobre as 

pesquisas realizadas pela Universidade do Paraná e seus respectivos resultados. De forma 

geral, as publicações são levantamentos de informações e discussões sobre o histórico de 

contato, nome do grupo, processo de classificação da língua; os hábitos alimentares; 
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algumas práticas rituais e cantos, mas principalmente destinam-se à produção de material 

e a língua, neste feixe destacam-se Fernandes (1959), Kozák (1981), Loukotka (1959), 

Laming-Emperaire  (1978), Helm (1995) e Rodrigues (1978).  

Esta pesquisa perdurou os anos de 2015, 2016 e 2017. Como já mencionei, 

iniciou-se enquanto eu era bolsista de extensão no MAE e depois prosseguiu quando 

passei a fazer parte do programa de Iniciação Científica. Ambas as experiências 

sustentaram esta monografia e minha breve experiência de pesquisa em Antropologia.  

A seguir apresentarei algumas perspectivas teóricas, nas quais busquei suporte 

para localizar as problemáticas empíricas que se apresentaram no plano das pesquisas a 

partir de coleções etnográficas. 

Atos de colecionar e a pesquisa a partir de coleções etnográficas 

Esta pesquisa baseia-se nas discussões em torno dos estudos das coleções 

etnográficas, entendendo que estes são relevantes na medida em que resgatam a 

historicidade dos processos constitutivos de tais coleções. De acordo com Clifford (1994) 

as coleções etnográficas ou o colecionamento, podem ser compreendidos a partir de uma 

abordagem crítica, histórica, que enfoca nos processos subjetivos, taxonômicos e 

políticos. Para o autor é importante resistir à uma tendência de pensar as coleções como 

autossuficientes, de forma a desconsiderar seus próprios processos históricos, 

econômicos e políticos de produção (p.77) 

O ato de colecionar é apresentado pelo autor como algo recorrente em diferentes 

lugares, como também elaborado de diferentes maneiras de acordo com os contextos 

específicos. Embora, no ocidente o ato de coletar se desenvolve a partir de estratégias 

pautadas em noções como a de propriedade e do ter. Sendo assim, o colecionar ocidental, 

sobretudo, pode refletir aspectos obsessivos e fetichistas daqueles que constroem 

coleções de diversas ordens e características. Entretanto, diferente de uma acumulação 

desordenada, o ato de colecionar é pautado pela seletividade e ordenação, bem como por 

classificações que obedecem hierarquias e passam por processos de reflexividade, ou seja, 

a construção de uma coleção se desdobra de maneira pedagógica e edificante (p.72) 

Para Clifford (1994) a antropologia deve ver no colecionar uma forma de 

subjetividade ocidental, enquanto um conjunto de práticas institucionais poderosas em 

transformação: o resgate das histórias das coleções são fundamentais para elucidar como 
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a antropologia e a arte moderna apropriaram-se de coisas exóticas, de fatos e de 

significados (p.73). O autor também indica que a produção de etnografia pode ser um 

modo de colecionar “culturas”, no sentido de que uma série de fatos e experiências são 

selecionados, reunidos e retirados de suas ocorrências originais, recebendo um novo 

arranjo. Sendo assim, torna-se produtivo compreender a formação de coleções 

etnográficas como resultantes de um processo histórico e politicamente mediado por 

relações de poder. 

Para Fabian (2010) os atos de colecionar são eventos situados historicamente, na 

medida em que a coleta de objetos está, geralmente, ligada com uma produção 

documental (anotações, gravações sonoras, imagens, vídeos). Nesse sentido, ambas são 

produzidas a partir de trocas comunicativas, na qual o etnógrafo assume um papel de 

participante ativo: localizar os atos de coletar como eventos permite dar luz à parte ativa 

das pessoas que participam ativamente na produção de objetos colecionáveis (p.66). 

Focar nos “itinerários” e “histórias de vida” de coleções é promissor na medida em que 

tais noções sejam abordadas não apenas como metáforas, mas como conceitos que 

possibilitam a apreensão de suas identidades materiais e temporais das referentes 

coleções.   

Pacheco de Oliveira (2007) propõe uma abordagem “compreensiva e 

hermenêutica” para os estudos sobre coleções e museus, a qual elucida os museus 

enquanto locus de acumulação de símbolos, sentidos e emoções referidos a uma 

multiplicidade de atores sociais (p.75). O autor argumenta que é importante elaborar uma 

historicização radical e profunda, por meio do estudo das histórias depositadas nas 

coleções, como também dos significados que muitos atores sociais atribuíram ou 

impuseram aos objetos étnicos e imagens do colonizado. Esse investimento 

epistemológico possibilitaria reconstituir jogos de força e as lutas por classificações, bem 

como desvendar muitas histórias esquecidas e silenciadas, de modo a explicitar as 

individualidades dos personagens e a multiplicidade de suas orientações, resgatando 

também emoções e sentimentos (além de argumentos, estratégias e ideologias) (p.76). 

Gonçalves (2007) aponta que nas últimas décadas do século XX - a partir dos anos 

80 - os objetos materiais foram estudados não apenas como “partes funcionais e 

significantes de determinados contextos sociais, rituais e cosmológicos nativos; mas 

também enquanto componentes dos processos sociais, institucionais, epistemológicos, e 
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políticos de apropriação e colecionamento”. Nesse momento da história da Antropologia 

os objetos que integram as coleções, museus e patrimônios passam a ser descritos como 

um campo produtivo para o entendimento de relações sociais, simbólicas e políticas entre 

diversos grupos e segmentos, especialmente os que se fazem presentes nos contextos 

coloniais e pós-coloniais (p.22).  

O autor demonstra que os objetos materiais passam por um deslocamento ao ser 

retirados de seus contextos de uso cotidiano -de mercadorias, dádivas ou objetos 

sagrados- para tornarem-se parte de coleções privadas, públicas ou coleções de museus 

sob a categoria de “objetos etnográficos” ou “arte primitiva”. Dessa maneira, cada objeto 

tem uma “biografia cultural” e a sua inserção em coleções, museus e “patrimônios 

culturais” seria apenas um momento na vida social (KOPYTOFF, 1986 apud 

GONÇALVES, 2007, p.24). Contudo esse seria um momento crucial que possibilita 

explorar as transformações e transfigurações simbólicas pelas quais os objetos passam. 

Esse processo de deslocamento está atrelado a uma categoria fundamental: o 

colecionamento, este seria uma ação compartilhada por diferentes coletividades humanas, 

no entanto, é realizado de diferentes maneiras, com diferentes objetivos e propósitos e 

pautado por valores específicos.  

Essas perspectivas inspiram esta pesquisa, uma vez que entende-se que a coleção 

Xetá tem uma trajetória, a qual não é “dada”, não é autossuficiente: a coleção foi 

construída, e é nos meandros desta construção que esta pesquisa busca se inserir. Longe 

de atingir uma totalidade explicativa, a intenção é contribuir para uma parcela da história 

da coleção, a qual é resultante de um contexto mediado por relações sociais e políticas, 

como também por trocas ora negadas e ora efetivadas, as quais estão localizadas em uma 

temporalidade e espacialidade específicas. 

Em um primeiro momento será explorado de forma breve, por meio de revisão 

bibliográfica, o processo de contato estabelecido pelos Xetá com os não indígenas, de 

modo a elucidar sobre como a efetivação do contato Xetá ocorreu.  

Em um segundo momento serão apresentados alguns desdobramentos da 

realização de algumas expedições, primeiramente realizadas pelo órgão indigenista o 

Serviço de Proteção aos Índios- SPI- e depois também pela Universidade do Paraná e seus 

pesquisadores, uma vez que uma boa parte da coleção advém da época em que tais 

incursões até os Xetá foram realizadas. Para tanto, serão apresentados alguns dados 
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levantados a partir de relatórios de viagem, diários de campo e bibliografia publicada 

pelos pesquisadores envolvidos em tais expedições. 

Em um terceiro momento retomarei algumas descrições contidas nos diários de 

campo, documentos e nas publicações para expor alguns processos que preencheram a 

produção de registros entre os Xetá.  
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CAPÍTULO 1 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONTATO XETÁ 

 Na década de 1940 intensificam-se as investidas das companhias de colonização, 

as quais tinham como objetivo abrir espaços em meio às florestas do noroeste do Paraná. 

O projeto expansionista visava o estabelecimento de propriedades destinadas à 

monocultura cafeeira, considerando a floresta como um espaço devoluto e inabitado. 

Portanto, passível de ser destruída em prol dos interesses econômicos das empresas 

privadas. As companhias de colonização que agiram na região onde habitavam os Xetá 

foram a Colonizadora Suemtsu Miyamura & Cia Ltda e também a Companhia Brasileira 

de Colonização e Imigração (COBRIMCO), sendo essas apoiadas pelos governos federal 

e estadual. (SILVA, 1998;2003) 

 Na medida em que a campanha colonizadora acontece, trechos de floresta são 

queimados, para então as propriedades se instalarem e iniciarem as plantações, 

principalmente de café ou também de pasto para criação de gado. Esses impactos 

desencadeiam em mudanças radicais que reverberam na diminuição do território dos 

grupos indígenas que habitavam a região, os pressionando ao estado de fuga e 

deslocamentos constantes: suas áreas de moradia; de caça e de coleta estavam sendo 

amplamente destruídas. A vida dos grupos Xetá acaba virando em correrias constantes na 

busca, em meio ao que restava de mata, por lugares onde não seriam encontrados, ou por 

lugares onde a fauna e flora favorecessem sua sobrevivência, as companhias de 

colonização ocuparam os seus espaços e territórios os afugentando (SILVA,1998).   

Silva (1998) explora narrativas Xetá sobre o contato e sobre o modo como o 

território Xetá passa a ser ocupado por essas companhias. De acordo com as narrativas 

indígenas, nas histórias sobre a criação do branco, os antigos já os adiantavam como se 

daria o resultado do contato com os kikãtxu ou kikãdjy (brancos), indicando que um dia 

os brancos acabariam com os Xetá. Na tese de Silva (2003, p. 47-49) há uma história 

sobre a criação dos brancos, narrada por Tikuein e também por Tuca em 1996, 2001 e 

2003. 

De acordo com a narrativa sobre a criação dos brancos, narrada por Tikuein a 

Silva (2003) haviam dois irmãos, um mais velho e outro mais novo, eram filhos de um 

casal de índios, mas os dois irmãos embora fossem índios usavam roupas. Toda vez que 
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os meninos queriam saber algo sobre o que e como caçar perguntavam para seu pai as 

instruções corretas: o que poderia ser caçado; como deveriam matar a caça e qual seria o 

preparo correto para depois poder comer. Cada animal deveria ser morto de uma 

determinada maneira, a qual o pai instruía os jovens antes de caçarem. Quando voltavam 

da mata depois de uma caçada contavam ao pai como foi e depois preparavam e 

compartilhavam o alimento. O pai lhes ensinava todas as histórias pertinentes para a caça 

e também os procedimentos corretos com a carne do animal, inclusive o que deveria ser 

feito depois com os ossos dos bichos que sobravam. Certo dia o garoto mais velho com a 

ajuda de seu irmão, matou um tatu branco que vivia embaixo d’água com bordoada na 

cabeça, esse de fato era o jeito correto, mas isso poderia resultar no escurecimento do 

mundo. O jovem foi e matou muitos outros tatus fazendo com que o mundo escurecesse, 

quando foram preparar a caça junto com o pai, este lhes ensinou que os ossos deveriam 

ser depositados no pé de uma árvore, pois outros bichos não poderiam ver os ossos, sob 

o risco de resultar em azar. Depois, para o dia ficar claro novamente eles deveriam fazer 

alguns sopros que o pai ensinou, o que deu certo pois o mundo ficou claro. Os meninos 

continuavam a seguir os ensinamentos do pai, até que o mais velho decidiu matar um 

tamanduá usando arco e flechas, porém este não era o jeito correto e quando o pai ficou 

sabendo brigou com o filho, xingando e dizendo que fez errado. O jovem ficou muito 

chateado e resolveu abandonar a família e seguir mata a dentro, seu irmão tenta impedi-

lo mas acaba por seguir com seu companheiro também. O objetivo dos irmãos era 

encontrar com outros grupos de sua gente. Quando finalmente encontram com um 

acampamento percebem que o pessoal estava em outro lugar, no barreiro comendo uma 

anta que tinham caçado. Eles se aproximam e como estavam vestidos foram estranhados, 

mas como falaram na língua demonstraram ser da mesma “gente”, e dessa forma, foram 

acolhidos. À noite quando foram dormir, o mais velho dos irmãos pediu para levar uma 

criança para dormir junto com eles, mas enquanto dormiam a criança defecou nos dois 

irmãos, deixando-os muito bravos. Trocaram de roupa e voltaram a dormir novamente, 

contudo, enquanto dormiam os anfitriões foram e “derrubaram pau na cabeça deles” com 

o objetivo de matar os rapazes. Porém, depois de alguns dias eles foram verificar os 

corpos dos índios mortos e não encontraram nada, apenas viram que ali próximo haviam 

picadas abertas, árvores derrubadas com foice e facão, e que os dois irmãos tinham ido 

embora. Passado um tempo começou a aparecer o branco. Dessa forma, a narração de 

Tikuein conclui que o “branco é gerado do índio”: 
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Quer dizer, de onde que tem brancos até hoje né! Todos eles 

eram Xetá, era nossa gente antiga. Aqueles dois irmãos que tinham 
roupa e que os outros nossos mataram, aqueles que eles mataram eram 

Xetá também, só que os de outro grupo. [...] Foi aí que eles voltaram 

branco, como se eles tivessem morrido e vivido novamente. [...]Por isso 
eu digo que nossa história não começou depois dos brancos, tudo nosso 

começou antes deles. [...]Como eu estou lhe contando, eles surgiram de 

nós, dois irmãos que agiram errado, agiram diferente dos nossos 

antigos. Por isso que quando nossa gente viu branco pela primeira vez, 
todos ficaram com medo deles. Ficaram com medo porque nós lá no 

mato tínhamos essa história. Quando apareceu o branco naquelas picada 

por onde nós andávamos, então ele apareceu, ele apareceu só para 
acabar com o índio depois. [...] (SILVA, 2003, p. 49) 

A narrativa de Tikuein é bastante complexa e uma análise mais profunda teria de 

ser realizada em um estudo a parte. Opta-se por expô-la neste trabalho por compreender 

que explana um pouco da perspectiva Xetá sobre um modo de entender e interpretar a 

chegada do branco, a qual está atrelada a uma transformação profunda do mundo.  Os 

Xetá passam a presenciar em seu cotidiano situações alheias ao que conheciam, como por 

exemplo a presença de aviões passando; abertura de picadas e de estradas na mata para 

passagem de carros; estacas com números nas picadas; queimadas nas matas; 

aparecimento do gado (que até então desconheciam), e atreladas a essas situações iniciam-

se os sumiços e mortes de pessoas dos grupos: os Xetá já tinham um entendimento sobre 

o que isso poderia ser; e sabiam que seria negativo (SILVA,1998) 

As narrativas dos Xetá a Silva (1998;2003) trazem histórias que demonstram 

inúmeras violências para com os indígenas, tais quais: mortes por envenenamento, mortes 

por tiro, mortes por meio de queimadas nas aldeias e acampamentos, captura de crianças 

e também adultos. De modo que é possível perceber que a vida dos Xetá torna-se em 

correrias e fugas constantes, sendo que acabavam ficando sempre à espreita, observando 

no topo das árvores ou percebendo os sons do mato sobre quando haveria novamente a 

presença dos estranhos, para então fugir novamente. Silva denota que:  

Eles não deixam de observar que, bem antes de conhecerem os 

brancos e com eles estabelecerem qualquer tipo de relação, as ações e 

investidas destes já mudavam o rumo de suas vidas, obrigavam-nos a 

mudanças constantes e os impediam a se dedicar a algumas de suas 

atividades cotidianas, principalmente aos rituais nos quais haviam 

“cantorias”. Tuca informa que “quando tinha cantoria na aldeia, se 

ouvia de longe. Por isso, se não podíamos ser percebidos, como 

cantar? Se não cantar, como fazer festas? (SILVA, 1998, p. 165) 
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Por meio deste trecho nota-se que as dimensões culturais da vida dos Xetá passam 

por uma série de reformulações na medida em que os projetos expansionistas avançam 

sob suas terras, como se fossem inabitadas e devolutas, desconsiderando os índios 

enquanto pessoas que já habitavam aquelas matas. Nesse sentido, cabe ressaltar que a 

produção de cultura material Xetá coletada e que está hoje em museus, também está 

relacionada com o período em que viviam. 

A intensificação da ocupação do território Xetá se dá entre final de 1940 e início 

de 1950, quando então é comunicado ao Serviço de Proteção ao Índio – SPI sobre a 

presença de índios aos arredores do acampamento da Companhia de Colonização 

Suemtsu Miyamura. Em 1949 enviam um auxiliar de inspetoria: Wismar Costa Lima 

Filho para a verificação na região, o qual identificou a presença indígena na região da 

Serra dos Dourados, uma vez que encontrou “laços” armados para caçar, “mundéos” 

também armados, cordas e outros objetos feitos pelos indígenas que ali habitavam e 

caçavam (SOUZA NENÊ, 1957) 4 

Em 1951 o inspetor Deoclesiano Souza Nenê vai até a região, levando quatro 

indígenas Kaingang do Posto Indígena Ivaí, como o objetivo de levá-los para trabalhar na 

medição de terras, como foiceiros na abertura de picadas, sob as instruções de Augustinho 

Veronéze5: se ocorresse algum encontro com os índios da região, os Kaingang poderiam 

tentar uma comunicação.  

Souza Nenê retorna em julho de 1952, desta vez levando Vaipã, índio da etnia 

Xokleng, também chamados pelo inspetor como Botocudos. A turma de medição de terras 

de José Alves (engenheiro da turma de medição de glebas) havia encontrado com um 

adulto e um garoto. O homem adulto usava um “batoque”; como tal ornamento também 

era usado pelos Xokleng/Botocudos fez-se uma associação achando que os indígenas na 

região fossem da mesma etnia ou falassem uma língua semelhante, entretanto, não houve 

alguma compreensão (SOUZA NENÊ,1957). 

De acordo com Souza Nenê (1957) foi durante a expedição de 1952 que uma 

turma de medição de terras capturou Tikuein Ueió, nomeado mais tarde como Antônio 

                                                             
4 O documento consultado é uma cópia do original, e faz parte de arquivos levantados em 
pesquisa pela Diretora do MAE, Dra Márcia Rosato, que cedeu ao MAE para a finalidade de 
desenvolvimento de pesquisa. 
5 Coordenador da equipe que media glebas na região 
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Guairá Paraná, ficando mais conhecido como Kauiá. Segundo o relator havia o “intuito 

de ensinar ele falar bem nossa língua, para servir de intérprete mais tarde”. Kauiá foi 

levado para Curitiba, onde viveu alguns anos sob os cuidados da família de Deoclesiano 

Souza Nenê. (KOZÁK, s.d, p.4) 

 Quatro meses depois, em novembro de 1952, capturam Anambu Guaka e o 

nomeiam como Tucanambá José Paraná, ficando mais conhecido como Tuca. Ele também 

foi levado pelos mesmos motivos que Kaiuá: para aprender o português e futuramente, 

mediar como guia e intérprete dos brancos com indígenas de sua etnia. Em Curitiba, os 

meninos se encontraram e mais tarde participaram juntos de algumas expedições de 

pesquisa.  

Ao longo desse período capturas de crianças foram recorrentes, uma vez que 

muitas delas sumiam. Isso se associa ao pensamento de Ã, que relata que achava que 

carros comiam gente (SILVA, 1998, p.68).  Há também casos que podem não ser 

considerados como “captura”, mas que algumas crianças eram, supostamente, “adotadas” 

por famílias de brancos, com a qual passavam a viver e também a servir como ajudantes 

ou trabalhadoras nas respectivas propriedades.  Ao longo da monografia trarei alguns 

dados que expõem alguns exemplos de casos entre os Xetá.  

   FIGURA 1-  JOSÉ LOUREIRO FERNADES EM COMPANHIA DE KAUIÁ E TUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Arquivos MAE-UFPR. G21bF16 – 9x12 cm. Foto de Vladimír Kozák 
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Kozák (s.d) relata que os dois meninos foram batizados por Moysés Lupion,  

governador do Paraná responsável pela destruição do território Xetá. Foi na cerimônia de 

batismo que receberam os nomes de Caiyá-Guairá e José Tukanambá Paraná.- Kauiá e 

Tuca. Receberam também de seu padrinho, uma caderneta de depósitos de poupança, sem 

nenhum valor no saldo (p.5). 

Souza Nenê (1957) relata que as terras da região estavam sendo destinadas a 

particulares e principalmente à Cobrimco, sob aval do então governador do Estado do 

Paraná, Moysés Lupion, o qual teria já demonstrado “ojeriza”6 para com os índios e 

também com o SPI; diminuindo a área destinada aos postos indígenas de 115.703 hectares 

para 26.630 hectares de terra. (p.3) Em 1952, Souza Nenê vai em companhia do Professor 

José Loureiro Fernandes7 até à Diretoria de Geografia Terra e Colonização, com o intuito 

de se informar sobre um pedido de terras para criação de um Parque Florestal para os 

Xetá, foram informados de que todas as terras daquela região já estavam sob o título da 

Cobrimco (Souza Nenê, 1957, p.2,3). 

Fazenda Santa Rosa 

De acordo com Silva (1998) em 1951, o Deputado Antônio Lustosa de Oliveira 

incube seu sobrinho Antônio Lustosa de Freitas para ir até a região da Serra dos Dourados 

com objetivo de abrir uma fazenda. Dessa forma, Antônio Lustosa de Freitas vai em 1951 

escolher as terras, no ano posterior já mudou-se para lá acompanhado de sua esposa 

Carolina A. Freitas e seus dois filhos, também foram com eles outros funcionários da 

fazenda. A partir de então Antônio Lustosa de Freitas é o administrador da Fazenda Santa 

Rosa, localizada nas imediações de onde formaram-se as cidades de Douradina e Ivaté. 

A Fazenda Santa Rosa instalou-se em território de caça e coleta Xetá (Silva,1998, 

p.171;72) 

De acordo com relato de Kuein  em (Silva 1998); Antônio Lustosa de Freitas 

media terras, abria picadas, marcava espaços na mata, usava carro, tinha cavalos e depois 

gado. O processo de medir terra e redistribuí-las implicava em queima e destruição da 

mata, afugentando assim a caça local. Sendo assim, quando os brancos já estavam muito 

                                                             
6 Souza Nenê, Deoclesiano. Relatório de viagem destinado ao Diretor do SPI Lourival da Mota Cabral. 

1957, p. 3 
7 O Professor José Loureiro Fernandes foi professor do Departamento de Antropologia da Universidade do 

Paraná, ao longo do texto será mencionado com mais especificidade o envolvimento dele e da universidade 

com os Xetá. 



23 
 

próximo dos acampamentos e o território de caça já estava bastante escasso, optaram por 

ir até a Fazenda Santa Rosa. 

Reuniram-se em um grupo composto por seis homens: Iratxamëway (caçador de 

anta), Adjatukã(pai/irmão mais novo) e/ou Tahey (araponga), Eirakã (irara), Kuein 

Manhaai Nhaguakã (manhaai= espécie de pássaro de inverno, nhaguakã= gato do mato), 

Nhaguá (onça) e Eirakã (irara).Foram sem suas armas, demonstrando que não pretendiam 

brigar. (SILVA, 1998, p.2) 

De acordo com relato de Kuein ao chegarem na casa, Carolina os avista e grita. 

Antônio reage pegando um facão, mas sua esposa pede para que esperasse; e distribui 

açúcar no chão. O administrador prova em sinal de que poderia ser comido e assim 

encoraja os índios a experimentar. Em seguida lhes oferecem comida e café, sendo que a 

comida não foi aprovada e o café sim. Deram açúcar, roupas e cortaram os cabelos dos 

índios. Mas estes voltam para a mata, tirando as roupas ganhadas, e com novidades sobre 

o que os habitantes da fazenda faziam (p.172). 

 Silva (1998) também acresce em seu texto as versões de Carolina e 

Antônio sobre esse momento. Ambos ficaram assustados, a reação primária de Antônio 

seria a de atacar o grupo e Carolina o impede sob o argumento de que sua avó lhe ensinara 

que não era bom fazer mal aos índios, pois isso poderia trazer mau agouro. Escolhe então 

dar-lhes açúcar e a atitude acaba tendo resultado positivo. Por achar que os índios estavam 

nus, os vestem com roupas e cortam os seus cabelos. Kozák (s.d) diz que Dona Carolina 

guardou a data deste acontecimento: 8 de dezembro de 1954 (p. 7) 

Embora, na versão relatada por Kuein o grupo estava utilizando seu hamiá (tanga), 

brincos de pena, cipós enrolado nas pernas, cintura e pulsos e usavam o tembetá.8 Esses 

                                                             
8 De acordo (Kozák,1988) “As mulheres e crianças andavam completamente nuas e os homens usavam 

somente uma ou mais pequenas tangas (hamiá). O homem Héta decentemente vestido na maneira 

tradicional, usava quatro tangas, uma sobre a outra. As tangas eram tecidas pelos homens com a fibra macia 

de caraguatá (Bromélia), ou algumas vezes pelas mulheres, em teares muito simples, de duas barras. O mais 

notável ornamento corporal dos Héta era o botoque ou tarugo labial, usado por todos os machos, desde a 

idade de cerca de 7 a 9 anos. Era feito de uma resina translúcida. [...]O pino labial ou botoque (hametá) era 

feito de resina de jatobá. [...]Tanto homens como mulheres usavam cintas nas pernas (sidua pi), nos braços 
(simbei pi) e braceletes (simbei manguá), confeccionados com fio de caraguatá ou cipós de cascas, 

enrolados várias vezes ao redor da perna ou do braço. [...]Muitos homens e mulheres Héta usavam colares 

feitos de varinhas semiflexíveis com dentes de animais. Os colares chamados sipál eram incisivos de irara 

(Tayra barbara), aceitáveis também os de coati ( Nasua nasua) e os de macaco. [...]A partir da adolescência, 

os Héta usavam brincos de plumagens completas de algumas aves: gaviões, araras, papagaios e tucanos. 

(Kozák: 84; 85; 86; 87; 88; 89: 1988) 
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elementos estão associados ao processo de construção social de corpos e pessoas. Como 

demonstram Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro (1987), a corporalidade, nos 

contextos ameríndios brasileiros, pode ser compreendida enquanto idioma simbólico 

focal para o estudo da organização social e das cosmologias das sociedades indígenas 

(p.12). 

Kuen relatou para Kozák (s.d) que grupo Xetá foi até Santa Rosa incentivados 

pelo principal objetivo de descobrir o que o “outro homem tinha em seu tapuy” e 

conseguir um machado de aço, de forma pacífica, com o dono da casa- Lustosa de Freitas. 

(p.7-15)De acordo com Kozák (s.d) no sítio de Lustosa de Freitas os índios eram sempre 

bem tratados, lá recebiam alimentos, acostumando-se inclusive com alimentos que até 

então desconheciam, como o feijão, o arroz e o leite. Entre 1954 e a década de 60, ficavam 

por lá durante algumas temporadas, iam e voltavam. Alguns homens Xetá passaram a 

trabalhar em Santa Rosa, onde famílias inteiras residiam por várias semanas (p.15,16) 

 

FIGURA 2 - PESSOAS DO GRUPO QUE BUSCOU CONTATO COM A FAZENDA SANTA ROSA9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

Fonte: Arquivo MAE-UFPR. G04F8- 18,3x24,1 cm. Foto de Vladimír Kozák 

                                                             
9Essa foto faz parte de uma seleção de imagens escolhidas para um antigo projeto de catálogo Xetá do 

MAE; muitas fotografias foram digitalizadas e possuem um quadro branco ao lado com o contexto; ou ano; 

e dimensão. Esta imagem estava na pasta “grupo que buscou contato com Fazenda Santa Rosa”.  
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Posto de “atração” do SPI para “pacificação” nas proximidades de Santa 

Rosa 

A fazenda Santa Rosa passa a ser um local que alguns grupos Xetá frequentaram, 

no qual Souza Nenê tenta criar um “posto de atração indígena”, na região próxima ao rio 

Indoivaí, para a construção de seis ranchos que teriam como finalidade a “acomodação” 

dos indígenas, sendo um deles destinado a moradia de um servidor do SPI, que ficaria no 

local mediando a atração dos que chegassem até ali: o objetivo era atraí-los para depois 

pacificá-los.    

De acordo com Pacheco de Oliveira (2014) o indigenismo republicano atuou junto 

aos povos indígenas por meio da “pacificação” de etnias isoladas, as quais supostamente 

entravam em contato pela primeira vez com as frentes de expansão da economia nacional, 

mas que estavam ameaçadas de extermínio. Dessa maneira, o SPI consolida um formato 

de intervenção estatal e laico, o qual era baseado em uma atitude de tutela e proteção aos 

nativos, contudo, sem impor padrões religiosos ou práticas econômicas usuais na 

sociedade nacional. (p.128). O autor indica que a ideia de tutela é atrelada a uma 

dominação marcada por um exercício de mediação e ancorada em um paradoxo: é dirigida 

por princípios contraditórios, os quais tangem os planos da proteção e repressão, que são 

acionados alternativamente, ou de forma combinada de acordo com diferentes contextos 

e distintos interlocutores. (p.37).  

Os ideais do SPI eram pautados por uma filosofia positivista, de modo que os 

indígenas seriam representantes do estágio mais primitivo da humanidade, portanto, não 

conseguiriam acompanhar ou sobreviver aos avanços da sociedade moderna. Ao Estado 

restava a tarefa de proteção dessas populações em relação aos avanços expansionistas 

coloniais, permitindo que “lentamente se adaptassem ao mundo contemporâneo, de vez 

que tais populações teriam que fazer em apenas em algumas gerações o percurso que a 

humanidade percorrera em milhares de anos”. (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014, p.137). 

 Contudo esse meio de atuação do SPI é intimamente associado ao processo de 

redistribuição de terras, de forma “que as “pacificações” foram fundamentais para insular 

os indígenas em pequenas faixas de terras, liberando paralelamente vastos espaços para 

serem apropriados por interesses privados” (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014, p.137).  
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Dessa forma, os componentes fundamentais da “pacificação” eram pautados por 

estratégias que tratavam de “atrair” e “pacificar”, conquistando terras sem destruir os 

ocupantes indígenas, o que resulta na obtenção de mão-de-obra; bem como no 

desbravamento e preparação de terras não colonizadas para posteriormente ser ocupada 

por brancos. Por fim, ao realizar o movimento de conhecimento e apossamento dos 

espaços grafados como desconhecidos nos mapas da época, ocorreria a transformação do 

índio em trabalhador rural. (LIMA, 1992, p. 161-62) 

No caso dos Xetá, o SPI tinha como objetivo construir um posto indígena, para a 

“atração” e posteriormente a “domesticação” dos indígenas. Embora, percebe-se pelos 

dados de Kozák e pela documentação do órgão indigenista, que a Fazenda Santa Rosa foi 

um espaço que cumpriu a função de “atração” dos Xetá. Souza Nenê (1957) indica que 

promoveu Antônio Lustosa de Freitas a delegado do SPI, dessa forma, o administrador 

da propriedade era responsável por avisar à instituição sobre a presença de índios na 

região, bem como auxiliar e assistir aos grupos Xetá com alimentos, roupas e ferramentas. 

Esse dado confere com que Lima (1992) aponta sobre como o órgão indigenista atuava 

por meio do estabelecimento de unidades de atuação em determinadas regiões 

geográficas: 

No primeiro caso estariam os postos indígenas, com suas 

diversas subdivisões que variariam ao longo de tempo, as povoações 

indígenas e as delegacias (espécie de título de caráter administrativo 

que investia um indivíduo não remunerado de poder para agir a mando 

do Serviço onde este não obtinha recursos para atuar), ficando 

responsável por informar as unidades regionais dos problemas dos 

índios de uma dada região, devendo atuar em seu favor. No segundo 

estariam as inspetorias regionais (LIMA, 1992, p. 163-164) 

   

Associada às iniciativas do SPI, a Universidade do Paraná foi contatada para que 

também participasse do processo de busca, localização e contato com esses “novos 

índios” do cenário paranaense. As expedições de pesquisa são iniciadas em 1955, junto 

ao SPI, e se estendem até meados da década de 1960. Participaram dessas expedições 

uma equipe variada de pesquisadores, jornalistas, mateiros, pessoas vinculadas à 

colonização da região como o dono da fazenda Santa Rosa e seu sobrinho, o administrador 

e também alguns Xetá, como guias e intérpretes. (SOUZA, 1956)  
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A região que a fazenda Santa Rosa ocupava acaba sendo um espaço de mediação 

de relações entre os índios, colonos, o órgão indigenista e posteriormente a Universidade 

do Paraná e seus pesquisadores.  

Contudo, após o estabelecimento de relações mais próximas com os brancos, o 

sofrimento do grupo fica mais agudo, com doenças, mortes e perseguições, levando a 

quase dizimação da etnia Xetá: “a busca do contato por um dos subgrupos não representou 

nem resultou em proteção de suas vidas e de seu território. O contato não os poupou do 

fim trágico que tiveram” (SILVA, 1998, p.191) 

O caso dos Xetá foi recentemente tratado pela Comissão Nacional e Estadual da 

Verdade (2014), sendo os Xetá caracterizados como etnia que sofreu um processo de 

genocídio e depois foi renegado ao esquecimento durante os anos de Ditadura Militar. 

Estimava-se, na década de 1950, que os diferentes subgrupos juntos poderiam 

somar entre 200 a 250 indivíduos, mas que após o contato teriam diminuído para 50. 

(LOUREIRO FERNANDES,1959, p.31). De acordo com os dados do ISA10, em 1999 

oito sobreviventes estavam vivos, demonstrando que a etnia quase foi exterminada, ideia 

que também foi reiterada pelo viés das mídias comunicativas (LEITE, 2017). O último 

número referente à população Xetá indica que são aproximadamente 160 indivíduos 

(SILVA,2013 apud LIMA,2016, p.6). Contudo, vivem dispersos em diferentes terras 

indígenas, sendo a maioria habitante da TI de São Jerônimo da Serra, mas também há 

famílias nas terras indígenas de Kakané Porã e Marrecas, e alguns que não vivem em 

terras indígenas.11 

O próximo capítulo será dedicado à exposição de alguns dados sobre as 

expedições realizadas até a região da Serra dos Dourados 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Disponível em https://pib.socioambiental.org/pt/povo/xeta/print consultado em 30-09-2017 
11 De acordo com o cacique Dival Xetá, morador da TI de São Jerônimo da Serra, este número continua 

crescendo, tendo em vista que muitas crianças nasceram nos últimos anos, de forma que um de seus 

objetivos é fazer um novo levantamento populacional. 

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/xeta/print
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CAPÍTULO 2 

 

EXPEDIÇÕES: BUSCA, CONTATO E PESQUISA 

 

Durante um período de 15 a 20 anos, ocorreram expedições de busca, como 

também de contato e aproximação com os Xetá. As primeiras cinco expedições foram 

realizadas pelo Serviço de Proteção ao Índio. Sendo que a primeira aconteceu em 1949, 

a segunda em 1951, a terceira em 1952, a quarta em 1955 e uma terceira em 1957. As 

expedições visavam a busca e aproximação com os grupos indígenas na região. 

 Após a realização de três expedições pelo órgão indigenista; a Universidade do 

Paraná foi acionada para que também participasse da busca e pudesse promover pesquisas 

a partir da aproximação com os grupos indígenas. A primeira expedição em que os 

pesquisadores da Universidade fizeram parte foi em outubro de 1955, depois dessa 

ocorreram aproximadamente treze viagens para Serra dos Dourados; e algumas outras 

para as terras indígenas em que os Xetá foram destinados.  Em muitas delas haviam 

também agentes do SPI, embora, em certa medida, o protagonismo na organização e 

financiamento ficassem a cargo da universidade e dos próprios pesquisadores.  

De acordo com Lima(1992) a promoção de comissões científicas também esteve 

relacionada com os modos de atuação do SPI, bem como com suas raízes militares: o 

“Governo dos Índios” iniciava-se por uma expedição, a qual visava o reconhecimento do 

terreno em que se implantaria a ação administrativa. A expedição também contava com 

guias e intérpretes. Dessa forma, após a realização do reconhecimento estratégico e 

geográfico seria possível delimitar as fronteiras e criar uma área de território, passível de 

ser explorado. (:163) 

Por meio da leitura dos relatórios redigidos por agentes da 7ª Inspetoria Regional 

do SPI, referentes às buscas por grupos indígenas na região da Serra dos Dourados, 

expedições foram caracterizadas como de “busca dos índios arredios”, realizadas entre a 

década de 40 à década de 50.  

Depois de alguns anos o SPI entra em contato com José Loureiro Fernandes, que 

na época era professor catedrático do Departamento de Antropologia da Universidade do 

Paraná e envolvido com os assuntos indigenistas no Paraná. O professor de antropologia 
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e arqueologia mobilizou esforços para que outras expedições ocorressem, bem como 

acionou uma série de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, tais quais: 

arqueologia, antropologia, etnologia, fotografia e cinema, comunicação e jornalismo, 

biologia e linguística. As incursões de pesquisa entre os Xetá iniciaram em 1955 se 

estendendo até a década de 60. (CADERNETAS DE CAMPO DE V. KOZÁK I, II, III) 

Expedições de busca dos “índios arredios” 

Em relatórios escritos por um dos inspetores do SPI, Deoclesiano Souza Nenê 

(1952,1957) foi possível elucidar parcialmente como o SPI acionou seus mecanismos 

para efetuar uma busca e tentar um contato.  

O primeiro a seguir as ordens de verificação foi Wismar da Costa Filho, em 1949, 

quando vai até a Serra dos Dourados e retorna da busca atestando ser verídica a presença 

de índios na região, tendo em vista que encontrou certa quantidade de vestígios materiais 

presentes em acampamentos abandonados pelos índios. (Ver anexo 1). 

Em 1952, Souza Nenê realiza uma segunda visita à região do vale do Ivaí, com o 

objetivo de esclarecer dúvidas levantadas pela Diretoria do SPI sobre o aparecimento de 

índios na região. Durante a estadia na região foi informado por Messias Francel de 

Medeiros (guarda florestal) e José Alves Pereira, ambos envolvidos na medição de glebas 

na Serra dos Dourados, sobre uma das turmas da medição ter encontrado com três índios, 

sendo que dois deles (um menino e um adulto), foram levados pela turma de medição até 

um acampamento na Serra dos Dourados, no qual foram fotografados. Algumas cópias 

dessas fotografias foram cedidas ao inspetor para inseri-las no relatório, como meio de 

atestar a veracidade dos fatos. Durante essa mesma expedição de busca, Souza Nenê vai 

ao encontro de dois fiscais da Empresa de colonização Suemtsu Miyamura: Tadao Ito e 

Massayoshi, ocasião em que conhece o menino encontrado na margem do córrego 215. 

Só o menino estava com os fiscais, pois o mais velho tinha conseguido fugir. O menino 

capturado foi Tikuein Ueió, mas foi nomeado como Antônio Guairá Paraná, ficando mais 

conhecido como Caiuá, por acreditarem ser da etnia Kayová. (SOUZA NENÊ, 

1952;1957). 

Tadao Ito (agrimensor) se prontifica a levar o inspetor e seu acompanhante Vaipã, 

índio Xokleng que estava na expedição para atuar como tradutor, até um acampamento 
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indígena. Durante a caminhada haviam mundéus e laços12 armados, também encontram 

uma aldeia abandonada, a qual o inspetor descreve a partir de suas características 

materiais. 

Ali vimos o seguinte: 3 choças armadas com varas de regular 

grossura, em forma de círculo, cumieira redonda com copa de chapéu, 

2 descobertas e uma ainda algumas folhas de palmeiras, conforme fotos 

junto; de um lado um monte de castanhas de coquinhos de palmeira; 

mais adiante outro monte de ossadas de animais e junto uma choça 

estava um tronco de palmito com uma cavidade queimada, tronco esse 

que é instrumento de fazer fogo. Encontramos também uma palmeira 

derrubada, de regular grossura, que servia de privada, usada de um só 

lado, vendo-se fezes velhas. Bem próximo da aldeia passa um riacho e 

na areia desse riacho estavam dois rastos recentes, um maior e outro 

menor que supusemos ser um casal de índios que passou por ali 

(SOUZA NENÊ, 1952, p.3). 

 Porém não encontraram nenhum acampamento habitado. Retornam às buscas no 

outro dia, indo até um local que deduziram ser de caça: tinham mundéus e laços armados, 

como também muitos excrementos e rastros de animais. Ao seguirem pelo caminho 

oposto ao local de caça ouviram choros de crianças e conversas, contudo, Vaipã não 

conseguiu compreender o que falavam. Nesse local, o inspetor decide deixar alguns 

utensílios como cobertores, camisas, chocolateiras de folha, colares fantasia e brincos, 

dois machadinhos de carpinteiro e foram embora, com o intuito de regressar no dia 

seguinte (SOUZA NENÊ,1957, p.3-5). ( Ver anexo 1) 

No dia em que esperavam realizar um contato efetivo com o grupo, seguem até a 

mata um grupo formado por 10 pessoas, sendo o inspetor Deoclesiano Souza Nenê, os 

fiscais da companhia Tadao Ito e Massayoshi, Vaipã, José Alves e Tikuein (Caiuá), entre 

outros curiosos, provavelmente também funcionários da companhia de colonização S. 

Miyamura. No relatório, o inspetor escreve que disse ao pessoal da companhia que seria 

pouco ponderado chegar em muitas pessoas que isso amedrontaria os índios. Embora o 

inspetor tenha feito esse alerta, seguem em um grupo grande para a mata. Chegando lá, 

encontram seus “presentes” intocados e o acampamento vazio. (p.3-6) 

Para esse encontro, o inspetor elaborara uma estratégia para chegar até a aldeia, 

na qual dividiu a turma em duas equipes: na primeira equipe chegaria Tikuein (Caiuá) nu, 

                                                             
12 Mundéus e laços são tipos de armadilhas usadas para captura de animais.  
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de mãos dadas com José Alves (sem chapéu e sem camisa). Depois iriam os japoneses 

Tadao Ito e Massayoshi (sem chapéu e sem camisa) pois segundo o relator por serem 

japoneses poderiam ser confundidos com indígenas, e por último chegaria o próprio 

Deoclesiano sem alteração na vestimenta. Somente depois é que chamariam os 

funcionários curiosos que os acompanharam na expedição. (3-6) 

De acordo com Lima (1992) a distribuição de presentes ou “brindes” marca 

também o início da ação “protecionista” do SPI, sendo item obrigatório e recorrente. O 

autor ainda indica, em uma descrição de fotografias de distribuição de “brindes” entre os 

Pareci, que as trocas seriam “[...] dádivas para o domínio, seu fornecimento seria 

sustentado na medida da aproximação às unidades locais do SPI e do estabelecimento de 

relações clientelísticas com a administração, revertendo-se aos índios o ônus de sustentar 

suas novas necessidades” (Lima, 1992, p. 167) 

Deixar objetos fazia parte de um protocolo do processo da “atração” e da 

“pacificação”, essas medidas faziam parte de estratégias adotadas pelo SPI, as quais são 

fundamentadas em ideais de origem militar, relacionadas aos valores patrióticos, 

nacionalistas, salvacionistas que reiteravam o ideal de civilização.  

O inspetor do Serviço – responsável por uma Inspetoria da 

agência – deveria demonstrar sua coragem física (“elemento de guerra”) 

e moral (“elemento de civilização” quando, ao ser atacado por índios 

hostis, deveria manter a posição somente defensiva e dar-se conta da 

nobreza da missão a cumprir, de modo a convencer o “inimigo” de seu 

desejo sincero de estabelecer relações de amizade. Este seria 

componente fundamental da pacificação, estratégia de conquista 

supostamente inventada por Cândido Rondon, grande trunfo de sua 

indicação como implementador do SPILTN [...] (LIMA, 1992, p. 161) 

Embora o inspetor tenha elaborado uma estratégia, foi falha. Primeiro deixando 

um conjunto de coisas como se fossem presentes e acreditando que o grupo indígena 

acharia isso positivo, entretanto tais utensílios não foram tocados. Segundo, o inspetor 

leva uma expedição composta por dez pessoas, as quais se mobilizaram para ir à 

expedição por mera curiosidade. E por último, acreditar que o grupo indígena acharia que 

os japoneses seriam também índios por estarem despidos de suas camisas e chapéus. Essa 

estratégia traçada pelo funcionário do SPI parece transparecer falta de tato e despreparo, 

tendo em vista que o grupo com o qual planejava encontrar vivia em processo de 

esconderijo e fuga dos brancos, tentando negar uma aproximação.  
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1955 

Em 1955 o SPI foi novamente acionado mediante um comunicado do Deputado 

Antônio Lustosa de Oliveira sobre a presença de índios nos arredores da Fazenda Santa 

Rosa. Dessa forma, em outubro de 1955 uma expedição organizada pelo SPI vai até a 

região da Serra dos Dourados, pela primeira vez a Universidade do Paraná também se faz 

presente e dá início a um ciclo de expedições de pesquisa entre os Xetá. (SOUZA,1955, 

p. 1) 

Essa expedição foi integrada por Dival de Souza (chefe da 7ªIR/SPI); por Durval 

Antunes Machado (auxiliar de inspetoria do SPI); pelo Deputado Antônio Lustosa de 

Oliveira (também dono da Fazenda Santa Rosa); por José Loureiro Fernandes (professor 

catedrático do Departamento de Antropologia da Universidade do Paraná)13; por Ney 

Barreto (acadêmico representante do Instituto de Pesquisas da Universidade do Paraná) e 

por João Pedro de Loyola Netto e Álvaro Ferreira de Almeida (ambos repórteres da 

Revista Guairá). Como guias e intérpretes da expedição seguem Tikuein/ Caiuá e Anambu 

Guaka/Tuca.  

 Durante a expedição não encontraram com nenhum grupo indígena, mas 

percorreram a região encontrando 8 acampamentos, cada qual constituído por 3 ou 4 

tapuys14. Nesses acampamentos também encontraram objetos como arcos e flechas, 

bordunas, estiletes de osso, adornos de penas de aves e machados de pedra com cabos de 

madeira e diversos enfeites. Nas caminhadas pela mata encontraram armadilhas para 

                                                             
13 “José Loureiro Fernandes doutorou-se em Medicina em 1927 no Rio de Janeiro.Teve formação 

antropológica no Musée de L’Homme de Paris entre 1952 e 1953, contudo não abdicou de atuar 

profissionalmente como médico até 1958, quando assumiu a Dedicação Exclusiva em sua cátedra de 

Antropologia na Universidade Federal do Paraná. No decorrer de sua trajetória, envolveu-se em diversas 

esferas de atuação política, intelectual, científica e institucional, aliando e perpassando umas pelas 

outras”.(ANE DRESCH, 2016, p.1) 

14 Os acampamentos (oka) consistiam de 3 a 5 abrigos( tapuy), em formato de  domo e colmados. Os abrigos 

eram irregularmente dispostos num círculo de cerca de 6m(19 pés) de diâmetro. A armação de cada abrigo 

compunha-se de 12 galhos flexíveis e árvores ou troncos novos de 4 a 8 cm (1.1/2-3 polegadas) de diâmetro 

na base, e com cerca de 2,5 a 3 cm(8-10 pés) de comprimento. (Kozák, 1981, p.37) 
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animais pequenos e grandes. De acordo com as palavras do agente da 7ªIR/SPI, os objetos 

demonstravam as características de “primitivismo” do grupo:  

Cumpre esclarecer que a zona então percorrida é muito vasta e 

que os acampamentos também são distantes um dos outros. 

Sendo que as observações neles levadas a efeito dão margem a 

que se conclua pelo primitivismo dos seus eventuais ocupantes, 

uma vez que todos os objetos por eles utilizados remontam à 

idade da pedra (SOUZA,1955, p.4) 

 

Em todos os acampamentos percorridos foram deixados vários objetos que os 

expedicionários acreditavam ser “desconhecidos” pelos índios, mas que poderiam 

despertar-lhes a atenção, tais como colares, espelhos e miudezas. O objetivo seria o de 

demonstrar passividade dos visitantes. Entretanto, decidem por não deixar nos 

acampamentos objetos como machados, facas e foices, sob a justificativa de que não 

gostariam modificar os costumes dos grupos. Tais objetos foram deixados com Antônio 

Lustosa de Freitas, o administrador da fazenda Santa Rosa, que era credenciado ao SPI 

para tratar dos assuntos referentes aos interesses dos índios. Nessa expedição o 

administrador teria sido indenizado com uma quantia de dinheiro por conta dos gastos 

que teve ao receber e dar comida durante 20 dias para um grupo de 29 índios (SOUZA, 

1955. p.5,6) 

A coleta de objetos fica pouco esclarecida no relatório; embora Dival de Souza 

indique uma série de objetos encontrados, não há a menção ao que foi coletado em 

específico. Há apenas a informação de que a coleta de objetos teria obedecido um 

princípio de “pegar o mínimo possível” dos acampamentos indígenas. Os objetos ficaram 

com José Loureiro Fernandes por ser envolvido nos estudos indigenistas e culturais do 

Paraná, como também diretor do Museu Paranaense. Dival de Souza (1955) não apresenta 

nenhum esclarecimento mais específico sobre o que significara “pegar o mínimo 

possível”, mas essa ideia parece estar relacionada com uma a tentativa de “intervir” pouco 

nos acampamentos indígenas. A expedição ocorreu entre os dias 15 de outubro de 1955 

e 26 de outubro de 1955. 15 

                                                             
15 Percurso da expedição é visualizável em ( anexo 1) 
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 Um mês depois o agente do SPI recebe um comunicado de Antônio Lustosa de 

Freitas informando novamente sobre a presença de índios nas imediações da fazenda, de 

modo que, mais uma vez organiza-se outra expedição.  

Em 18 de novembro de 1955 seguem para a Serra dos Dourados quase todos os 

integrantes da última expedição, com exceção de José Loureiro Fernandes, e com um 

novo integrante: Vladimír Kozák16, como fotógrafo e cineasta da Universidade do Paraná. 

Kozák (s.d) diz que, três depois do encontro entre os Xetá e os colonos da Fazenda 

Santa Rosa em 195, Arigã reapareceu por lá acompanhado de sua mulher e mais duas 

crianças. Permaneceram nas imediações de Santa Rosa por três dias e depois 

desapareceram. Seis meses depois, vinte e nove índios, entre homens, mulheres e crianças 

aparecem na casa de Antônio e Dona Carolina; lá ficaram acampados por um mês inteiro. 

Kozák (s.d) aponta que o casal passou por dias difíceis para conseguir alimentar tantas 

pessoas (p.9). 

Depois de um tempo em que este grupo foi embora, chegou outro grupo que 

permaneceu em Santa Rosa por uns quinze dias. Parece que pequenos grupos de índios, 

entre três ou quatro homens com mulheres e filhos, passaram a visitar periodicamente a 

fazenda administrada por Antônio e sua esposa. As visitas ficam mais espaçadas até a 

época em Kozák é chamado para participar da expedição de novembro de 1955, quando 

encontra, em Santa Rosa, com Mã e Ajatukã, bem como suas mulheres e filhos. (KOZAK, 

s.d, p.9) 

Nesta expedição visitaram um acampamento, onde estavam dezesseis pessoas e 

duas famílias: as de Mã [Haikumbay] e de Ajatukã, as quais também já estavam mantendo 

contato com a fazenda Santa Rosa. Ambos eram irmãos e estão presentes em relatos e 

anotações de alguns integrantes das expedições: em anotações nas cadernetas de campo 

de Vladimir Kozák, de trechos de narrativas dos sobreviventes Xetá na dissertação e tese 

de Silva (1998;2003), como também nos relatórios do SPI. Percebe-se que Mã e Ajatukã 

                                                             
16 “Vladimír Kozák nasceu na Tchecoslováquia em 1987. Engenheiro de formação, migrou para o Brasil 

em 1927 instalando-se no Espírito Santo. Viveu em Minas Gerais, Salvador, e em 1938, veio para Curitiba 

em função de seu trabalho na Companhia de Força e Luz. Em 1947, Kozák foi nomeado para a direção da 

Seção de Cinema Educativo no Museu Paranaense, na condição de voluntário. Em 1950 passou a compor 

o quadro de funcionários da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Paraná, em 

carreira técnica, na qual permaneceu até o final da década de 1960. Kozák faleceu em 1979, sozinho, aos 

82 anos, em Curitiba”. (ROSATO, 2009, p.1) 
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foram também interlocutores de pesquisadores da universidade durante a realização das 

expedições. O nome do grupo de Ajatukã é descrito por Kozák como Opabait ou Ofavait 

(CADERNETA DE CAMPO I de V.KOZÁK, p.31).  

A expedição de novembro de 1955 contou com registros em fotografias e vídeos, 

produzidas por Kozák. Em boa parte do conjunto imagético os irmãos estão presentes 

com suas famílias.17  

  Com a família de Mã estava uma menina que foi chamada pelos brancos por Ã18, 

irmã de Kaiuá e prima paterna de Tuca. Nessa expedição levam Ã para a capital, para 

viver junto com seu irmão e primo sob os cuidados da família de Dival em uma pensão.  

(Silva:1998:7;67) 

 Silva (1998) traz os relatos de Ã sobre seu estranhamento ao sair da aldeia e ser 

levada por Dival. A menina tinha muito medo dos brancos e das coisas que eles faziam. 

Há relatos em que Ã menciona sobre como se sentiu ao ser despida de seus adornos 

corporais: 

(...) eu tinha vários enfeites [adornos], um cordão de fibra de caraguatá 

com várias voltas amarrando numa altura da perna, tornozelo(...). Tinha 

um brinco pequeno de penas de papagaio numa orelha e na outra um 

couro de baitaca, que quando estragava lá no mato, colocavam outro”. 

Ã observa que usaria os brincos no mato, até ficar mocinha, ocasião em 

que deixaria de usá-los. “(...) no pescoço eu tinha colar de continhas 

(sementes) com dentinhos de quati bem pequenininho. Dival cortou, 

tirou tudo. Eu não queria que ele tirasse, mais ele me agradou para tirar, 

e tirou tudo. Até o meu brinco, e o amarrilho de minha perna foi tirado. 

Eles me deixaram nua, embora estivesse de vestido (SILVA,1998, p.68) 

Trago esse relato ao corpo do texto por entender que permite elucidar a perspectiva 

de Ã. Ela foi obrigada a se “despir” de seus adornos corporais, esse processo é paralelo 

                                                             
17 Rosato (2009) desenvolveu uma pesquisa profunda em torno da produção de imagens feitas por Kozák, 

sendo que muitos dados usados para a contextualização das imagens são os próprios diários de campo do 

fotógrafo. Ao destacar alguns trechos de diários de campo a autora faz com que as imagens comuniquem 

um pouco do universo de relações no qual as imagens foram produzidas, bem como do envolvimento do 

fotógrafo com seus interlocutores. Ela chama atenção para a produção de Kozák como uma constelação de 

imagens, que expressam trocas e reciprocidades afetivas entre as pessoas envolvidas. Tenho a intenção de 

em outro momento realizar um trabalho mais minucioso com as imagens e vídeos produzidos na época, 

com vistas à identificação dos sujeitos presentes no conjunto imagético. 

18 Ã é uma das sobreviventes Xetá, que depois de ser afastada de seu povo viveu uma trajetória de 

mudanças radicais; morou em terras indígenas Kaingang e Guarani. Hoje vive na Terra Indígena São 

Jerônimo da Serra e é casada com um indígena da etnia Guarani. 



36 
 

ao de tornar objetos similares aos de Ã em “objetos etnográficos”: os objetos presentes 

na narrativa de Ã são semelhantes a alguns que foram coletados e fazem parte do acervo 

de MAE, como por exemplo um par de brincos de pena de papagaio e as fibras de 

caraguatá19. Dessa forma, a nudez que Ã descreve está vinculada à perda do símbolo que 

a ligava ao seu povo e as suas origens, caracteriza um choque e uma ruptura com seu 

universo cultural. (SILVA, 1998, p. 68) 

1956 

 Em fevereiro de 1956 forma-se outra expedição da Universidade do Paraná 

coordenada pelo professor José Loureiro Fernandes.20 Integram essa expedição Vladimír 

Kozák para novamente fazer registros cinematográficos, o mateiro de nome Pedro Nunes 

ou também chamado de Pedrinho e João Serrano o sertanista e auxiliar da 7ªIR/SPI. Como 

guias da expedição participam Tuca e seus tios Ajatukã e Mã. Nos dias 20,21 e 22 

localizam dois subgrupos Xetá entre as matas. Um deles era o núcleo familiar de Nhengo 

e alguns amigos de Hévai (pai de Tuca)21. O nome do grupo de pai de Tuca foi registrado 

por Kozák, a partir de diálogos com Tuca em 1961 e 1962, como Aigaret-Aguei ou 

Agaret-Aguai. O cinegrafista denota que Tuca demorou seis anos para informa-lhe os 

nomes dos grupos e de seus parentes, uma vez que não queria os prejudicar, pedindo 

também para que Kozák não passasse essas informações para frente (Caderneta de campo 

I:31 e Caderneta de campo II:33). Os subgrupos de Nhengo e de Hévai não os seguem até 

a fazenda Santa Rosa. (SILVA, 1998, p. 6 e 49)  

 Sobre esta expedição Tuca relata para Silva (1998) que durante uma caminhada 

pela floresta sendo guiados por seu tio Ajatukã perceberam um acampamento de sua gente 

na redondeza. Tuca narra que primeiro chegaram ele e seu tio para conversar com o 

pessoal que estava acampado. Depois o pessoal que estava na expedição também vai se 

aproximando, Tuca relata a Silva (1998) 

Ali [naquele acampamento], todos da expedição pararam. Tiravam 

fotos, anotavam; Kozák filmava. Enfim, era um movimento danado. 

Todos sem entender nada do que acontecia. Eu era o intérprete, já falava 

um pouco de português (p.49) 

                                                             
19 Os brincos que foram tirados de Ã não são necessariamente os que fazem parte da coleção do MAE, 

mas existem na coleção ornamentos semelhantes. 

20 Percurso também está visualizável em anexo 1 
21 Coloquei no texto a grafia do nome assim como está na anotação de Kozák. 
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Neste dia Tuca consegue encontrar com seu pai em um outro acampamento 

próximo. Tenta convencê-lo a seguir com os brancos, mas seu pai e sua família partem 

para outro rumo floresta à dentro. De acordo com Tuca, houve muita pressa e 

inexperiência das pessoas da expedição. Para se aproximar dos grupos indígenas seria 

necessário paciência, tempo e muito tato, tendo em vista que os grupos que percorriam 

pelas florestas tinham medo e fugiam das ações negativas dos brancos. (Silva:50:1998) 

 Desta expedição há registros cinematográficos, que foram mais tarde incorporados 

em documentário sobre os Xetá. Sobre a produção de imagens tratarei mais tarde. O que 

as fontes e referências indicam é que esta foi a última expedição em que encontraram com 

grupos diferentes dos que já frequentavam a fazenda Santa Rosa. Sendo assim o que foi 

produzido a partir desse encontro diz respeito a um contato de poucos dias. 

Cabe ressaltar que as expedições posteriores à 1956 e seus respectivos resultados 

publicados e cinematografados são produzidos com as famílias que se aproximaram da 

Fazenda Rosa. 

 Ainda em 1956 ocorreram mais duas excursões com objetivos de tentar encontrar 

com outros grupos. Kozák descreve que sua 4ª viagem iniciou em 13 de maio e finalizou 

em 23 de maio. Sobre esta viagem o cinegrafista descreve inúmeros pontos negativos, 

demonstrando descontentamento com José Loureiro Fernandes e outros membros da 

viagem. Muitos desses descontentamentos são referentes ao modo de organização das 

expedições e aos procedimentos de busca por outros grupos indígenas pela mata, que 

muitas vezes era improdutivo por conta estratégias de percurso mal elaboradas. Os pontos 

negativos também se desdobram em relação ao comportamento dos companheiros de 

expedição, quanto ao de colaboração no carregamento de bagagens, no preparo da 

comida, na destreza ao caminhar pela mata, como também os diversos desentendimentos 

pessoais. As anotações dão a entender que não encontraram muitas coisas, apenas um ou 

dois pilões e uma rede em más condições, mas não há indicação que determine se foram 

coletados ou não pelos pesquisadores. Desta vez foram também na viagem André Mayer 

(taxidermista) e Rubem Braga (botânico).22 No mês de novembro também realizam outra 

viagem, sendo esta a 5ª expedição, porém não encontram com outros grupos indígenas, 

                                                             
22 Caderneta de Campo III de Vladilír Kozák. Índios Xetá (Material MAE) 
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acompanharam a expedição o agente do SPI Durval, Antônio Lustosa de Freitas e também 

Geraldo23. (CADERNETA DE CAMPO III de V. KOZÁK) 

1957 

No ano de 1957 o inspetor da 7ª inspetoria do SPI relata que foi novamente até a 

região da Serra dos Dourados, acompanhado de Tuca com vistas a estabelecer próximo à 

Fazenda Santa Rosa um posto de atração para os índios que estavam frequentando a 

propriedade. Nessa época o governador do Estado Moysés Lupion já havia vendido todas 

as terras da região para Cobrinco. A companhia de colonização e outros proprietários de 

terra contrataram jagunços para expulsar supostos intrusos das matas. Situação essa que 

agrava mais a condição dos grupos Xetá que percorriam pelas matas. (SOUZA 

NENÊ,1957) 

Na fazenda Santa Rosa passou oito dias e lá encontrou com o grupo de índios: 

Indo chegar na Fazenda Santa Rosa as vinte e uma horas, 

propriedade do Senhor Antônio Lustosa de Freitas, Delegado desta 

Inspetoria, como disse antes, e onde se encontram sete índios já meio 

domesticados, sob os cuidados do Snr. Antônio, que lhes dispensa, 

junto com sua esposa Dona Carolina Alves de Freitas, todo carinho aos 

índios, sendo eles os seguinte: Humãn, Ningôn, Queim, Tiqueim, 

Tinguâ, Taiqueim e Jaqueim, índios a pouco tempo atraídos pelo Snr. 

Antônio (SOUZA NENÊ, 1957, p.4) 

 

Dessa forma, próximo a bifurcação de dois riachos, sendo um deles o rio Indoivaí 

decide dar início à construção de seis ranchos, para acomodação dos índios que às vezes 

iam até a Santa Rosa e outros grupos que passassem por ali.  

Não foram encontradas muitas informações sobre expedições referentes às 

pesquisas nesse ano, a não ser por uma data em caderneta de Kozák, mencionando que 

foram em 13 de maio e voltaram em 27 de maio de 1957, mas não encontraram com 

outros grupos indígenas. (CADERNETA DE CAMPO III p.17) 

 

                                                             
23 Tikuein Gaméi era filho de Mã [haikumbay], foi nomeado como Geraldo Brasil e foi pego para ser criado 

por Antônio L. de Freitas. (Silva:7:1998) 



39 
 

 

1958 

Entre os dias 12 e 29 de janeiro de 1958 aconteceu a 6ª expedição de pesquisa que visava 

encontrar com os Xetá. Coordenada pelo professor José Loureiro Fernandes, nesta 

expedição acompanham o pesquisador e linguista Cestmír Loukotka, Vladimír Kozák, 

um botânico, um zoólogo24, um agente do SPI e Tuca. 

 Instalaram-se na Fazenda Santa Rosa, onde Loukotka conseguiu reunir 

informações linguísticas e uma lista de vocabulário, sendo um de seus principais 

interlocutores o menino Geraldo-Quen. Quen era filho de Mã, mas passou a viver com a 

família de Antônio Lustosa de Freitas e foi rebatizado como Geraldo Brasil. Sobre 

Geraldo Kozák descreve: 

Esteve aqui um garoto pequeno, filho de nosso guia 

Haikumai=Mãan, que ficou aos cuidados do colono que se recusava 

deixar o menino nos acompanhar. Rebatizaram-no Geraldo. Afinal de 
contas, o menino se mostrou muito ágil e nos acompanhou quando 

então iniciamos a marcha para o rio Ivái. [...] Quando Geraldo que já 

morava com Antônio nos acompanhou e mostrava lugares onde 
antigamente andava com seu pai e sua mãe é interessante notar que 

lembrava tudo apesar de muito jovem na época talvez 8 anos ou menos. 

Fizemos uma volta grande e achamos o acampamento deles 

completamente demolido e invadido pela vegetação.” (CADERNETA 
DE CAMPO III de V. KOZÁK, p.10 e 15) 

 Um dos trabalhos publicados por Loukotka sobre os Xetá leva o nome de “Une 

Tribu Indienne peu Connue dans L’état Brésilien Paraná: Résultats de L’expédition de 

Janvier 1958”. O autor descreve sobre o grupo com qual teve contato nas imediações de 

Santa Rosa. A pesquisa do linguista permite afirmar que a língua Xetá era provavelmente 

tupi-guarani. 

 A publicação contém algumas fotografias: na primeira fotografia apresentada no 

texto estão quatro homens brancos, sendo um deles Loukotka segurando um caderno ao 

lado de Tuca e de Ajatukã vestidos com calça e camisa, estes ao lado de Loureiro 

Fernandes. No canto inferior esquerdo tem uma criança vestida com roupas e no canto 

direito está Nyiatyia 25, uma das mulheres de Ajatukã, usando um vestido. A 7ª fotografia 

                                                             
24 Em algumas anotações de diários de campo de Kozák aparecem os nomes Rubens Braga como biólogo 

e Andre Mayer como taxidermista. (Kozák. Caderneta de campo II, p.1) 
25 Nome escrito conforme está na legenda da fotografia. 
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do trabalho é protagonizada por Geraldo em frente a uma tenda: o menino está sem 

camisa; segurando um arco e ao seu lado estão várias flechas de ponta serrilhada. 

José Loureiro Fernandes escreveu uma carta, datada de 5 de dezembro de 1958 

para Antônio Lustosa de Oliveira, na qual tratava de assuntos referentes à próxima 

expedição, idealizada para 8 janeiro de 1959, até a região da Fazenda Santa Rosa. Entre 

os assuntos tratados no documento, o professor se refere às encomendas e pedidos que 

concerniam a coleta de objetos para a formação de uma coleção Xetá. Segue um trecho 

da carta:  

Sobre os índios peço que você se informe bem. Necessito 

completar o meu trabalho e devo colher algum material mais. Aliás, 

espero seu valioso auxílio, nesse sentido. Temos que conseguir mais 
peças para as coleções: machado de pedra e cabo, arcos, flechas, colares 

de contas pretas e dentes de coati, cestos, adornos de lábio, tangas 

masculinas, estojos de palmeira com todo o material que guardam 
internamente, lâminas de pedras, porungos em fim tudo que constitui 

elemento característico da cultura desses índios. Tenho muito interesse 

na peça de madeira com que perfuram o lábio, quero também outro 

daqueles cacetes com que brigam. Você é pessoa inteligente e pode ir 
juntando uma coleção para mim deste material, a mais completa 

possível. Você fale com Nhatucan e os outros, troque com o que eles 

quiserem e depois eu indenizo você. É preciso dar um jeito com os 
pilões (2) de socar erva mate, arranje alguém e com animais tragam dos 

antigos acampamentos que quando eu for em janeiro trago na 

camioneta. Estou vendo que esses índios vão desaparecer antes de nós 
termos tempo de reunir esse material indispensável para meus estudos. 
(Carta de Loureiro Fernandes para Antônio Lustosa de Oliveira,1958)26 

 

A carta indica uma relação de amizade, de cunho principalmente profissional, 

entre o antropólogo e o administrador da fazenda e delegado da 7ªIR/SPI. Lustosa de 

Freitas cumpria o trabalho de abrigar e acolher alguns grupos Xetá e também de 

pesquisadores que apareciam em sua casa. Porém, percebe-se pela narrativa, que também 

prestava serviços ao professor José Loureiro Fernandes, um promotor importante das 

expedições de produção de pesquisa entre os Xetá. Pela carta, e também outras menções 

em cadernetas de campo de Kozák, entende-se que Antônio Lustosa de Freitas é um 

participante ativo nas buscas por encontrar acampamentos e outros grupos Xetá, bem 

como um agente importante na produção da coleções a partir de objetos Xetá.  

                                                             
26 LOUREIRO FERNANDES, José. Carta para Antônio Lustosa de Freitas. Curitiba, 5 dez. 1958. MAE UFPR. 
Documento registrado sob o código MAE III.001.148.003 
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1959 

Os dados expostos na carta acima expressam a intenção de Loureiro Fernandes 

em promover uma expedição em janeiro de 1959, porém a partir do que foi pesquisado 

não há informações referentes ao mês de janeiro.  

Há uma carta, datada de 4 de agosto de 1959, enviada por Loureiro Fernandes para 

Paulo Afonso Grizolli (da empresa jornalística “O Globo”)27, a qual menciona que Carlos 

Moreira Filho (etnólogo do Museu Goeldi) estivera na região e que provavelmente estaria 

na próxima expedição que estava planejada para setembro daquele ano. A carta também 

é referente ao convite para que Grizolli participasse da comissão. Dessa forma, o que é 

possível compreender é que Carlos Moreira esteve na região antes de agosto, mas não há 

indicação de que estava, necessariamente, participando de uma expedição com muitas 

pessoas envolvidas. Sobre a expedição idealizada para setembro não foram encontradas 

mais informações.  

O que foi levantando, nesta pesquisa, indica que ocorreu uma expedição entre os 

meses de outubro e novembro de 1959, iniciando-se em 26 de outubro, esta pode ter sido 

a 7ª expedição. (Caderneta de campo III de Vladimír Kozák, p.17). Entre os participantes 

estão o cineasta Vladimír Kozák, Tuca, José Loureiro Fernandes, Carlos Moreira Neto 

(etnólogo e ex. aluno da universidade) e João Pereira Gomes Filho – também conhecido 

como João Serrano (agente do SPI).  

Sobre esta expedição José Loureiro Fernandes escreve para o então Diretor do SPI 

Coronel José Luiz Guedes, em carta datada de 26 dezembro de 1959, mencionando a 

situação dos Xetá na região, os quais estavam destinados ao silêncio: 

Quando do retorno do resto da equipe- com exceção do Snr. 
João Serrano que lá permaneceu- tivemos confirmação do fato que lá 

havíamos observado, silêncio e reserva absoluta dos moradores da 

região, quanto aos índios Xetá e que muitos nos preocupa. Doente estive 
um ano e meio sem ir à Dourados e pelo que ouvi á ninguém “nem 

mesmo o SPI” se interessa pelo caso dos pobres Xetá. Os seis índios 

que frequentam o posto timbram em dizer “todos morreram”. Morreram 

ou foram mortos? É uma suspeita pessoal, pois sempre temi um 
desfecho destes, levante-a, ainda com reserva, porquanto confirmada, a 

responsabilidade do S.P.I é grande; antes de mim (1956) outros 

alertaram a sua atenção para os índios de Dourados desde 1949, 

                                                             
27 LOUREIRO FERNANDES, J. Carta para Paulo Afonso Grizzoli. Curitiba, 4 de ago, 1959. MAE UFPR. 
Documento registrado sob o código MAE III 001.222.004 
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conforme elemento que temos em mão (Carta de José Loureiro 
Fernandes para o Diretor do SPI Coronel José Luiz Guedes, 1959)28 

 

A partir desta carta Loureiro podemos considerar que houve uma pausa na 

realização das expedições entre os meses de janeiro de 1958 e outubro de 1959. Não 

encontrei muitas informações referentes à expedição, apenas uma em que Kozák 

menciona que iria começar e pedir por pagamento de honorário dobrado, o qual nunca 

recebera em nenhuma das viagens feitas em demanda do departamento. Sobre esta 

expedição o cinegrafista também demonstra descontentamento com o funcionário do SPI 

e um homem chamado Karel, o qual aparentemente era um colono da região que 

frequentava a fazenda Santa Rosa. 

O empregado da proteção aos índios é um grande preguiçoso. 

Ambos ficam sentados com Karel no sol e brincam com revolveres. 
Antônio e sua esposa ficaram bastante aborrecidos com o 

comportamento do Karel e do protetor dos indígenas. Por exemplo- ele 

disse de manhã no desjejum que não está disposto a comer e mais tarde 
as 10 horas pediu café. [...]Saíram por cinco dias e na volta resmungava, 

que os índios para ele podem ir para o diabo que os carregue, que já está 

cheio, que o negócio dele é só ganhar dinheiro como deve procurar os 

índios se nada sabe sobre eles (CADERNETA DE CAMPO DE 
V.KOZÁK III, p.3) 

 

Como na descrição Kozák reclama dos dois homens, não fica muito claro para 

quem ele está direcionando os comentários, se é para Karel ou para o agente do SPI. De 

qualquer forma, pelas anotações, Karel parece ser alguém que estava próximo ao pessoal 

da Santa Rosa e também ao pessoal das comissões. Dessa forma, talvez também estivesse 

envolvido nas buscas de grupos indígenas. Por meio de uma anotação em específico 

compreende-se que ele era de região próxima ou tinha parentes ali. Kozák diz “Karel 

resolveu que vai procurar gente de confiança para a fazenda da irmã dele e partiu com 

Tuka e João Serrano segunda feira dia 9 de novembro de 1959”. Esta expedição é 

caracterizada pelo cinegrafista como “sem resultados”, ou seja, não foram encontrados 

novos grupos ou acampamentos indígenas diferentes aos que já conheciam.  

 

                                                             
28 LOUREIRO FERNANDES, J. Carta para o Diretor do SPI Coronel José Luís Guedes. 26 dez. 1959. MAE 
UFPR. Documento registrado sob o número MAE III 001.258.004 
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1960 

A partir dos dados levantados, percebe-se que no ano de 1960 as expedições foram 

realizadas com mais frequência em relação aos anos anteriores, como também contou 

com outros pesquisadores que ainda não haviam participado. Dessa forma, ocorreram 4 

expedições: a primeira entre o mês de janeiro e fevereiro; a segunda entre o mês de julho 

e agosto de 1960; a terceira durante o mês de setembro e a última durante o mês de 

novembro. 

As fontes consultadas para fazer levantamento dessas datas são variadas, sendo 

que foram encontradas nos diários de campo de Kozák e em publicações de pesquisadores 

como Aryon Rodrigues, Annette Laming-Emperaire e Gioacchino-Santache. A cunho de 

esclarecimento, ressalto que o leitor perceberá diferenças entre a quantidade de 

informações sobre cada viagem, pois algumas são mais descritas que outras pelos autores, 

sendo assim o que levantarei aqui é um reflexo dos documentos consultados.  

Em relação a expedição do mês de janeiro que se estendeu até fevereiro há poucas 

informações. Apenas uma menção referente a uma visita a um acampamento Xetá, 

situado em uma curva do córrego 215, o qual de acordo com as lembranças de Tuca seria 

um espaço muito antigo de ocupação Xetá. A região foi outrora lugar de acampamento e 

de caça do pai de Arigã (Eirakã). Kozák menciona “este acampamento nos mostrou em 

fevereiro de 1960 o picadeiro Sebastião Camargo quando me acompanhou pela primeira 

vez nesta viagem Angon”. (CADERNETA DE CAMPO I DE V. KOZÁK, p.26).  

A segunda expedição de 1960 ocorreu entre os dias 14 de julho e 8 de agosto, 

nesta expedição foram Aryon Rodrigues, pesquisador e linguista da Universidade do 

Paraná, Vladimír Kozák, Tuca como guia e intérprete, João Serrano do SPI e Nhengo, 

também como guia nas buscas por outros grupos Xetá, depois de uns dias José Loureiro 

Fernandes também passa a integrar a equipe.  

Pelas descrições de Kozák, nesta época Nhengo já não morava na região da Serra 

dos Dourados, mas estava morando em Joaquim Távora em uma terra indígena Guarani 

junto com João Serrano. Um dos objetivos de Kozák era pedir para que Nhengo ajudasse 

a encontrar com o grupo de Hévai (pai de Tuca), como já mencionado acima o grupo 

chamava-se Aigaret-Aguei ou Agaret-Aguai.  
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Partiram assim em direção à Fazenda Santa Rosa, lá encontraram com Mã, o qual 

também passou a fazer parte das buscas por grupos Xetá na região. É notável a 

importância da presença dos Xetá nessas buscas, pois eles tinham conhecimento espacial 

amplo da região, bem como sabiam ler os “rastros” daqueles que por ali passaram. Dessa 

forma, como Nhengo lia os rastros e indicava por onde seguir soube como encontrar um 

acampamento.  

Deu-se isso segunda feira a tarde dia 18 de julho de 1960. Quando 

pela informação de Nhengo chegamos perto de onde moram 4 amigos 
dele ali nas redondezas acampamos na clareira do Pernambucano (mais 

ou menos 5 pessoas e algumas crianças). Armamos as tendas aí houve 

uma bela nascente de água. Dia seguinte penetramos no mato com 

mochilas e equipamentos. Nhango nos conduziu para o lugar certo. 
Achamos uma casa nova contornando-a atravessamos o rio e pelo 

caminho antigo chegamos no acampamento onde ficamos pela primeira 

vez há seis anos em setembro de 1955 e pernoitamos (CADERNETA DE 
CAMPO DE V.KOZÁK II, p.7) 

No outro dia pela manhã a equipe continua a caminhada pela mata, mas Nhengo 

perdeu os rastros, uma vez que a mata já estava muito modificada por conta das 

queimadas e destruição: “pois em seis meses muda tudo, fica diferente com a invasão do 

homem branco, assim em seis ou oito meses onde tinha mato hoje há uma gigantesca 

queimada ou cemitério de troncos caídos”. (CADERNETA DE CAMPO DE V.KOZÁK II , 

p.8) 

Em uma das caminhadas realizadas durante a incursão, em região próxima ao rio 

Indoivaí; quando estavam chegando nas proximidades de um acampamento encontraram 

com Arigan e sua companheira Nathie. Dessa forma, seguem juntos até um acampamento, 

embora no manuscrito não tenha um esclarecimento sobre qual acampamento seja este. 

Nesta mesma viagem também encontraram com Ajatukã e sua esposa, e mais dois 

meninos.  

 Nos documentos dos manuscritos há descrições sobre alguns objetos que viu e 

que ganhou de Ajatukã, como também fala de negociações e trocas que estabeleceu com 

Arigan e Nathie. Há também descrições sobre a gravação de cantos e a produção de 

imagens com os Xetá, focalizando o modo como isso se desenvolveu. Esses temas serão 

retomados no decorrer da monografia, para elucidar o modo de produção de registros e 

do colecionamento entre os Xetá.  
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A terceira expedição de 1960 ocorreu durante os dias 2 e 15 do mês de setembro, 

da qual participaram Aryon Rodrigues, Vladimír Kozák, o motorista Afonso Pereira, 

Tuka e Annette Laming-Emperaire, arqueóloga e relatora da expedição29. Segundo 

Chmys (2010) Annette trabalhou com arqueologia vinculada ao CEPA durante muitos 

anos, através de pesquisas em diferentes sítios arqueológicos; um dos trabalhos 

desenvolvidos pela pesquisadora foi entre os Xetá, devido aos conhecimentos que o grupo 

tinha sobre indústria lítica  Sobre a viagem a arqueóloga descreve: 

“Em 4 de setembro, pela manhã, a viatura que havia partido há 

alguns dias antes, nos apanhou no aeroporto de Umuarama. Duas horas 

de viagem através de uma paisagem em plena transformação, nos 
mostrou três estágios de evolução, com trechos de florestas virgens ainda 

intactos, imensas extensões de florestas recentemente derrubadas e novas 

plantações de cafés” (LAMING-EMPERAIRE, MENEZES, 
ANDREATTA, 1978, p. irreg.) 

 

Laming-Emperaire descreve que chegaram às quatro horas da tarde em Ivaté e 

foram informados de que alguns indígenas poderiam estar acampados a uns dezessete 

quilômetros do acampamento de alguns lenhadores da região. Seguindo por esta pista 

foram informados por alguns homens que havia um acampamento próximo, este era o 

mesmo acampamento em que a última expedição estivera. Antes de chegar no 

acampamento Tuca observa que o grupo que estava ali havia matado um urubu, pois ele 

achara penas e ossos do pássaro, ouviam também ruídos de vozes na mata. Atravessaram 

um riacho e a uns 50 metros da ponte encontraram o acampamento procurado. 

Nossa presença não foi percebida, pois a conversa entre os 

índios não parou e quando surgimos na área central do acampamento, 
houve uma brusca e delirante explosão de alegria, particularmente das 

crianças. Os adultos se mostraram mais reservados, mas pareciam 

igualmente encantados. O grupo compunha-se de 7 pessoas: o chefe 
Ayatukã e sua mulher, Arigã e sua mulher, dois meninos e uma menina, 

que possuíam cinco a nove anos de idade. Com esse pequeno grupo 

cercado na floresta virgem, vamos passar uma dezena de dias, tentando 
fixar através de notas, desenhos, registro, foto, cinema o que sobrevive 

de sua cultura (LAMING-EMPERAIRE, MENEZES, 
ANDREATTA,1978, p.irreg.) 

                                                             
29 Annette Laming-Emperaire e seu marido Jospeh Emperaire foram convidados em 1954 por José Loureiro 

Fernandes para que viessem desenvolver pesquisas no Paraná. Dessa forma, em dezembro de 1955 

começam as escavações do Sambaqui da Ilha dos Ratos, na baía de Guaratuba. Laming-Emperaire, também 

coordenou cursos e pesquisas no Centro de Ensino e pesquisas Arqueológicas- CEPA junto ao Instituto de 

Pesquisas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras(CHMYZ,2010,p.1-8). 
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O grupo com o qual a equipe se aproximou durante esses dias chamava-se Opabait 

ou Ofavait, o qual era chefiado por Ajatukã (também chamado de Tahey = araponga). 

Laming Emperaire (1978) indica que o trabalho que desenvolveu a partir deste encontro 

foi sobre o tratamento da pedra e do osso entre os Xetá, o qual ela considerava que 

desempenhava um papel secundário na vida do grupo, uma vez que “de imediato 

incorporaram à sua cultura a faca, o machado, a agulha e o alfinete dos invasores” 

(p.irreg)  

Dessa forma, as notas da autora em diário de campo foram divididas em três séries: 

“o diário da vida cotidiana, com a curiosa atmosfera de amizade irreal que liga esse grupo 

humano disparate e provisório no interior da floresta; um estudo sobre Tuka, nosso 

intérprete, levado com dez anos a uma plena civilização ocidental. Finalmente, notas e 

observações sobre as técnicas da pedra”(p.irreg) 

A última expedição realizada no ano de 1960 ocorreu em novembro. No entanto 

não foram encontradas muitas informações referentes aos participantes da viagem. Sabe 

se que nesta expedição esteve presente o pesquisador Gioacchino Santaché, vinculado ao 

Istituto di Statistica da Università di Roma, da Secione di Sociologia- Centro Ricerchie 

di Sociologia Empirica. O trabalho foi publicado por Santaché em 1964 e conta com 

informações referentes a região de Umuarama, Ivaté e da Serra dos Dourados, bem como 

com informações referentes aos Xetá, relacionadas ao histórico de contato e a cultura 

material.  

1961 

Kozák indica que saíram para mais uma viagem para Serra dos Dourados em 20 

de janeiro de 1961, porém não especifica quem esteve presente. Nas contas do cinegrafista 

esta seria a décima primeira ou décima segunda viagem, entretanto, a época não era 

propícia para uma incursão até região. Pois entre os primeiros meses do ano chovia muito, 

fazia muito calor e a incidência de moscas, mosquitos e abelhas era maior. A melhor 

época para a viagem seria entre os meses de maio até agosto (CADERNETA DE CAMPO 

DE V.KOZÁK, p. 36) 

Sobre os participantes dessa viagem há poucas informações. Sabe-se que Aryon 

Rodrigues também esteve presente, pois há menção em publicações do linguista 
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referentes a 1961 (RODRIGUES, 2013). Sobre esta viagem Kozák indica que estiveram 

“no pé de galinha junto a Yvaté, quando vistamos em fevereiro de 1961 o acampamento 

de Hadiatukan de nome certo Tahey” (CADERNETA DE CAMPO I DE V. KOZÁK, p 

25). Esta parece ter sido a última vez que visitam o local do acampamento de Ajatukã, o 

qual era habitado por suas duas esposas e dois filhos, como também pela família de Eirakã 

esposa e filha Tiguá (Ana Maria). (SILVA,1998, p.8) 

Silva (1998) indica que esta foi a última viagem de pesquisa realizada até a região 

citada quando os pesquisadores foram informados sobre a presença de índios na região 

do riacho Maravilha. No mês seguinte ao da expedição Mã (Haikumbay), seu filho 

Tikuein (Nhaguarai ou José Luciano da Silva) e Nhengo são levados por João Serrano, 

agente da 7ªIR/SPI, para a área indígena Pinhalzinho no município de Tomazina. (p. 8) 

FIGURA 3- EXPEDIÇÃO DE PESQUISA EM JANEIRO DE 1961 

Fonte: Arquivos MAE. G23cF20- 11,9 cm x18,3 cm. Foto de Vladimír Kozák 

A autora também aponta que em maio de 1961 é criado o Parque Nacional de Sete 

Quedas, por meio de um Decreto presidencial que indicava onde deveria ser demarcado 

um local para os Xetá. A autora denota que as notícias de jornais da região informavam 

que os Xetá estavam perdendo seu espaço para lavradores da região, vagando por 

Umuarama em completo abandono (p.8). 
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De acordo com Silva (1998) no ano de 1963 Eirakã, sua esposa Aruay e filho 

Tikuein são enviados para o Posto indígena Guarapuava/Marrecas, no município de 

Guarapuava. No mês de fevereiro de 1964 morre Ajatukã, mas sua esposa e filhos ficam 

perambulando pela região da Fazenda Santa Rosa.  

Entre os meses de julho e outubro de 1964, ocorreu expedição de pesquisa da 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Presidente Prudente, percorrendo a região da 

Serra dos Dourados, mas não encontrando com nenhum grupo Xetá.  

Helm (1994) menciona que em 1967 enquanto estava fazendo pesquisa entre os 

Kaingang, na Terra Indígena Marrecas, moravam lá um casal de índios Xetá, seus dois 

filhos e mais dois jovens. No entanto, estes eram segregados dos Kaingang, pois não 

compreendiam bem a língua, mas também porquê os Kaingang os consideravam 

“selvagens e primitivos”, reproduzindo um discurso dos funcionários do SPI. A autora 

também menciona que Tuca também morava lá e estava sob os cuidados de José Dival de 

Souza, e servia como intérprete. No mesmo ano, Kozák e Aryon Rodrigues estiveram na 

região: o cinegrafista perseguia os Xetá em suas caminhadas, fotografando e fazendo 

anotações; e  Aryon também gravava sons e fazia registros de vocabulário. 

No decorrer dos anos mais pessoas Xetá morrem, entre elas uma das esposas de 

Ajatukã; morrem também, em 1967, Eirakã e sua esposa Aruay (que estavam morando 

no P.I das Marrecas); em 1972 Mã (Haikumbay); em 1973 falecem Tikuein Gamei 

(Geraldo Brasil) e também Nhengo; e em 1976 falece Kaiuá (p. 8, 9) 

É interessante denotar que os funcionários do SPI tiveram um papel central no 

agenciamento e distribuição das pessoas Xetá, os levando para diferentes lugares para 

viver e serem criados por diferentes pessoas. Nas descrições acima percebe-se o quanto 

isso foi recorrente e desencadeia na dispersão e fragmentação do grupo. 

Fim do mundo Xetá 

Silva (1998) indica que o povo Xetá desaparece do cenário paranaense. 

Sobrevivem alguns indivíduos, entre crianças e jovens, os quais foram retirados de seus 

territórios e de seus familiares, ficando desprovidos de seu referencial cultural, uma vez 

que muitos foram criados por famílias brancas que habitavam diferentes pontos do Paraná 

(p.9)  
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A autora explora narrativas Xetá sobre o contato e sobre o modo como o território 

Xetá passa a ser ocupado pelos projetos de colonização. Os sobreviventes interlocutores 

da antropóloga são Kuein; Tuca; Tikuein (Mã), Tiguá (Iratxamëway), Tiguá (Eirakã), 

Tiquëin, Rondon e Ã, e é a partir de suas histórias e memórias que foi possível a realização 

do trabalho de etnografia30. Esses sobreviventes são aqueles que outrora foram roubados, 

levados ou pegados do seus grupos, os quais vivem ou viveram dispersos em diferentes 

locais. As pessoas adultas na época do contato morreram, foram mortas ou ainda 

“desapareceram sem deixar rastro”. Silva (1998) conclui então que os Xetá foram 

[...]vítimas de descaso, da omissão, da negligência, do 
etnocentrismo e do desrespeito à diversidade étnica por parte da 

sociedade branca colonizadora. Aos transtornos do contato com o 

mundo dos brancos enfrentados pelos Xetá, que resultaram no seu 
extermínio e consequentemente no seu desaparecimento enquanto 

sociedade do cenários paranaense, somam-se a ausência de uma política 

indigenista direcionada para este povo, com definição de ações eficazes 
de assistência e medidas de proteção ao seu território, que tivessem lhes 

garantido a sua sobrevivência física e cultural e coibisse as pretensões 

do Estado no seu arrojado projeto de colonização no noroeste 

paranaense (p.198). 

 

  O processo de desaparecimento dos grupos Xetá a partir das investidas 

colonizadoras nos territórios do noroeste paranaense é paralelo à produção de pesquisas, 

de registros e de coleções etnográficas entre o povo indígena. Ao mesmo tempo em que 

a universidade e seus pesquisadores estavam preocupados em resguardar aquilo que 

poderia perder-se ou desaparecer, tanto em termos físicos como em termos culturais, 

muitos grupos indígenas sofriam ataques, eram perseguidos, passavam fome, fugiam, 

crianças eram roubadas, mulheres violentadas e acampamentos incendiados: os Xetá 

estavam vivendo seu fim de mundo.  

 Viveiros de Castro e Danowski (2017) exploram discussões os “fins de mundo” 

vividos pelos povos ameríndios. Para os autores o Antropoceno das populações 

ameríndias já aconteceu há “cinco séculos atrás”, quando o “novo mundo” passou a ser 

                                                             
30

 Na etnografia "Sobreviventes do extermínio: uma etnografia das narrativas e lembranças da sociedade Xetá" há 

anexos de mapas e fotografias que ajudam na contextualização dos locais citados e também dos sujeitos que aparecem 
nas narrativas indígenas. Há também um glossário de termos Xetá com a respectiva tradução. 
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desbravado pelas forças desenvolvimentistas do “velho mundo” (p.142). Eles se referem 

aos diferentes processos destrutivos que foram resultantes das investidas coloniais. 

A população indígena do continente, maior que da Europa 

naquela mesma época, pode ter perdido – pela ação combinada de vírus 

(a varíola foi espantosamente letal), de ferro, de pólvora e de papel (os 

tratados, as bulas papais, as encomiendas, e naturalmente a Bíblia) – até 

95% de seu efetivo ao longo do primeiro século e meio da Conquista, o 

que corresponderia, segundo alguns demógrafos, a 1/5 da população do 

planeta (p.142) 

No entanto, os fins de mundo continuaram a ser provocados pelos artifícios 

bélicos, pelos ideais de modernização da expansão europeia no século XVI, em diferentes 

lugares do planeta. Dessa forma, Viveiros de Castro e Danowski (2017) localizam o fim 

do mundo como um acontecimento fractal, na medida em que é reproduzido em 

diferentes formas e escalas: desde guerras etnocidas em diversos lugares na África, 

assassinatos de lideranças indígenas e militantes ambientalistas na Amazônia, da compra 

de territórios extensos por potências industriais, até a grilagem e desmatamento de terras 

indígenas em prol dos extratores de minério e da agroindústria. (p.143) 

O fim de mundo nesse caso teria sido previsto pelos antigos e estava presente na 

história citada acima referente a criação dos brancos narrada por Tikuein à Silva (2003). 

Como Tikuein conta os brancos teriam surgido dos Xetá, pois havia dois rapazes irmãos, 

os quais eram índios mas usavam roupas, em um determinado momento descumpriram 

regras, agiram errado e diferente dos antigos. Foram expulsos por seu pai e mais tarde 

mortos por um grupo de índios, seus corpos foram deixados na mata, mas desapareceram. 

Mais tarde, perto do lugar onde haviam sido deixados “haviam picadas abertas, árvores 

derrubadas com foice e facão, e os dois irmãos tinham ido embora. Passado um tempo 

começou a aparecer o branco, ele apareceu só para acabar com o índio depois. [...] 

(SILVA, 2003, p. 49). 

Danowski e Viveiros de Castro (2017) demonstram que em alguns mitos 

indígenas os brancos e a sua civilização material são concebidos como “descendentes de 

um grupo de gente que, no início dos tempos foi mandado embora do centro do mundo 

pelo demiurgo, em razão de seu comportamento agressivo ou avaro” (p.107). No entanto, 

muitos que foram embora retornam tempos depois. Os autores também indicam que, para 

muitos povos indígenas, o mundo nunca pareceu durar para sempre e que a destruição do 

mundo é vista como algo iminente (p.109). 
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A história de Tikuein esclarece que quando os índios mortos foram embora, 

abriram picadas e derrubaram árvores, utilizando objetos como o facão e a foice, essa 

também foi uma das vias de destruição e expropriação do território em que os Xetá 

viviam: acabar com a mata e consequentemente com as pessoas que ali viviam.  

Para Viveiros de Castro e Danowski (2017) na medida em que a destruição e 

devastação promovidas pelos brancos acaba com os mundos ameríndios, estes são 

“homens sem mundo, náufragos, refugiados, inquilinos precários de mundo a que eles 

não mais podiam pertencer, pois ele não mais lhe pertencia. E, não obstante, eis que 

muitos deles sobreviveram.” (p.143).  

Os Xetá viveram seu fim de mundo, forçados a viver em fuga, vendo seus parentes 

serem mortos por tiro, fogo e veneno; tiveram filhos roubados, seus acampamentos 

queimados, mulheres violentadas; perderam seu território para aqueles poderosos que 

buscavam os ideais progresso e de desenvolvimento.   

De certa forma, os registros escritos, imagéticos e sonoros, bem como a produção 

de coleções de objetos são parte de um projeto pautado no resguardar, salvar, registrar o 

que estava previsto ao desaparecimento, ao extermínio e ao fim. Sobre os processos de 

produção de tais registros e das coleções etnográficas dedicarei o próximo tópico desta 

monografia. 
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CAPÍTULO 3  

PROCESSOS DA FORMAÇÃO DE COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS ENTRE OS 

XETÁ 

FIGURA 4 – OBJETOS COLETADOS 

 

Fonte: Arquivos MAE- G170012. Foto de Vladimír Kozák 

 

Neste capítulo serão expostas informações encontradas em alguns dos 

documentos e publicações citados no capítulo anterior, no entanto, o foco agora será 

direcionado para os processos que permeiam a construção de coleções etnográficas a 

partir da aproximação com alguns grupos Xetá. Nesse sentido, pretende-se mostrar como 

a produção de registros imagéticos, sonoros e a coleta de objetos entre os Xetá foi 

construída. A produção de registros será compreendida aqui como pautada por escolhas 

e critérios estabelecidos por alguns agentes envolvidos na produção de registros entre e 

com os Xetá, e sobretudo, que passou por escalas de seletividade. 

Pretende-se, dessa maneira, apresentar aspectos etnográficos presentes, ora na 

escrita e ora produção audiovisual sobre o grupo, os quais apontarão aspectos das relações 

estabelecidas entre as pessoas da universidade com as pessoas Xetá durante as expedições 

de pesquisa. A proposta é demonstrar como a produção de registros passou por momentos 

de aproximação entre os sujeitos envolvidos, a qual é marcada por certas peculiaridades 
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em termos do como as interações se desenrolaram: negociações; barganhas; trocas; gravar 

e ouvir cantos e histórias; o preparo para as fotografias. Enfim, uma série de situações 

que permearam a pesquisa etnográfica com o grupo, mas que em certa medida, 

contribuem para modelar os resultantes desse encontro: uma coleção de objetos, imagens, 

sons e registros escritos sobre e com os Xetá. 

A partir dos dados e relatos levantados acima é perceptível que as relações dos 

pesquisadores com alguns grupos Xetá ficaram mais estabelecidas, uma vez que os 

encontros e expedições tornaram-se mais recorrentes. Há uma série de menções em 

diários de campo de Kozák e nas publicações de Laming-Emperaire sobre trocas ou 

negociações estabelecidas pelos índios com os seus outros.  

As anotações variam. Há algumas que são em formato de lembretes sobre os itens 

necessários para a troca, os quais deveram ser levados nas próximas viagens de encontro 

com os Xetá. Há também trechos referentes à encomenda de pequenas esculturas de 

bichinhos de cera, que seriam produzidos mediante a entrega de um pouco de cera nas 

mãos de algum interlocutor Xetá. Há menções sobre encomendas de machados, arcos, 

flechas, brincos, tipoias, cestas, tanga, ornamento labial de osso e de resina feitas pelos 

pesquisadores aos Xetá. Em troca os Xetá recebiam roupas, facas, miçangas, pérolas, 

panelas, potes, machados, foices e açúcar, dos quais se apropriavam de formas 

particulares, tanto em termos de utilidade como de estética.  

Kozák descreve que encomendou de Natie, duas faixas –kymwayriwi = guyra - 

usadas para carregar crianças ou peso, como também pequenas esteiras usadas para deitar, 

sentar, espantar mosquitos e abanar o fogo, as quais pagou com “bonitas perolazinhas de 

porcelana”. Em seguida ele aponta que viu as mulheres colocando as “perolazinhas” em 

colares que entregariam para Aryon. As mulheres também prometeram fazer um colar de 

sementes pretas para Kozák. Nesse caso, as mesmas pérolas de porcelana que Kozák 

passou para Natie já estavam sendo utilizadas em colares que ficariam com Aryon. 

(CADERNETA DE CAMPO II de V. KOZÁK). 

 O colar de sementes pretas era utilizado pelas crianças e feito com sementes 

chamadas de oöl, segue uma breve descrição retirada da monografia de Kozák referente 

a este ornamento 

Com frequência, as crianças usavam longos cordões com 
sementes negras de oöl, com muitas voltas ao redor do pescoço. 
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[...]As mães colhiam as sementes, enquanto ainda moles, eram 

perfuradas por um furador de afiado canino de rato. Antes de 
serem enfiadas no cordão de caraguatá, eram postas para secar 

sobre a nervura central de uma folha de palmeira. Ossos 

pequenos de animais e crânios de aves eram presos a esses 
colares infantis. (KOZAK et al, 1981, p. 89) 

A ideia de que os colares eram feitos com sementes oöl não impediu que as 

mulheres utilizassem outros materiais em sua produção, ou seja, que se apropriassem de 

outros tipos de contas e explorassem outras possibilidades de produção a partir de outros 

materiais. 

Quando Laming-Emperaire esteve entre os Xetá, em setembro de 1960,  produziu 

um inventário do equipamento que o grupo Xetá vinha utilizando, entre eles muitos 

objetos eram considerados como “ objetos europeus”, tais quais: um machado, uma 

escopeta fora de uso, uma enxada, diversas latas de conservas nas quais eram guardados 

objetos “preciosos” (como uma harmônica e um pente), vários pratos, canecas de metal, 

uma caçarola, um caldeirão, uma saboneteira de plástico, duas bacias de alumínio, uma 

garrafa, uma boneca pequena de borracha, algumas facas, espelhos pequenos, um colar 

de contas vermelhas e azuis oferecido pela última expedição e usado pelo mais moço do 

meninos, e uma medalha francesa suspensa no pescoço do menino mais velho: de um 

lado escrito Santa Catarina Laboure e no outro Nossa Senhora de Lourdes. (LAMING-

EMPERAIRE, MENEZES, ANDREATTA, 1978, p.14) 

Neste inventário é mencionado que os Xetá também se apropriavam desses 

objetos ocidentais ou “europeus”31 de formas bem específicas, como exemplo disso trago 

uma anotação de Kozák sobre os colares infantis de sementes oöl. 

Aqui e ali se coloca mais enfeites, como várias e 

interessantes asinhas de passarinhos, de pequena tartaruga do 

mato, de outros animaizinhos e também pequenas e limpas 
caveirinhas de forma redonda e hoje também medalhinhas dos 

missionários, crucifixos de alumínio, que com seu brilho faz 

efeito, que chamou a atenção dos índios, e por sua vez ou se 
juntam tampinhas vermelhas, laranjas e outros feixes e plástico 

das embalagens dos remédios e injeções, que foram achadas por 

acaso na frente da casa de novos intrusos [...]Alguns destes 

colares tinha atrás amarrado um rabo de IRARA (comedor de 
mel)[...] (CADERNETA DE CAMPO DE VLADIMÍR KOZÁK. 
p.7) 

                                                             
31 Termo muito utilizado por Laming-Emperaire para objetos que não eram tradicionais dos Xetá. 
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Essas informações aludem às experiências pelos quais os Xetá passaram e que 

também se refletem em sua cultura material. Nesse caso pode-se perceber que o grupo 

passou por dinâmicas ocasionadas por influências externas, as quais estão correlacionadas 

com suas experiências territoriais, materiais, simbólicas e culturais. Esse exemplo atesta 

a contínua mudança que ocorre no plano cultural das experiências humanas, indicando 

que a cultura é dinâmica e não estática.  

De acordo com Howard (2002) é possível entender que as mudanças ocorridas 

também são mediadas por formas sociais e princípios culturais autóctones, nas quais 

“nativos” de outros mundos muitas vezes apreendem os símbolos, questionam a 

autoridade e integridade do sistema ao reconstruí-lo a sua própria imagem, de forma que, 

mesmo que os colonizadores se esforcem para retrabalhar as tramas simbólicas e as 

relações materiais dos colonizados não há como impor um controle hegemônico e total. 

Essas apropriações materiais são efeitos da dinâmica da cultura em mudança.  

Sahlins (1997) demonstra, a partir de referências etnográficas produzidas na entre 

os Mendi na Nova Guiné, que a apropriação de objetos europeus se deu de forma muito 

específica. Em um primeiro momento, a leitura antropológica feita, sobre os casos em 

que os Mendi utilizavam objetos de origem europeia, foi elaborada a partir de uma lógica 

funcionalista baseada na correspondência entre um tipo de tecnologia e a totalidade 

cultural, sobretudo, essas apropriações eram compreendidas sob uma lógica mercantil 

comprometedora das formas tradicionais de existência (p. 61).  

No entanto, Sahlins (1997) demonstra que essas interpretações iniciais em relação 

aos Mendi são revisitadas anos depois, na medida em que a aquisição de mercadorias e 

as relações a elas atreladas não transformaram as estruturas mendi de sociabilidade ou 

suas concepções de existência humana, a não ser em termos de suas intensidades. Nesse 

caso, o autor demonstra que lidar com uma estrutura ou lógica culturais, enquanto uma 

“orquestra” da transformação histórica, não é mesmo que falar de reprodução 

estereotipada do que é tradicional. Conclui, dessa forma, que a “tradição consiste aqui, 

nos modos distintos como se dá a transformação: a transformação é necessariamente 

adaptada ao esquema cultural existente”. Embora os objetos fossem europeus, as 

intenções ou necessidades eram Mendi. (p.61-64) 
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Esse processo inventivo e criativo também aparece no que concerne ao uso do 

gravador durante as pesquisas na Serra dos Dourados. Pelas descrições, o uso do gravador 

foi algo que interessou muito aos Xetá. Segundo Kozák no primeiro dia em que usaram 

o gravador, na expedição de julho/agosto de 1960, Arigã contou histórias até duas da 

madrugada; e para a surpresa do pesquisador todos gostaram : “Isto quebrou o gelo e 

ficamos nós mais surpresos que eles” (Caderneta de campo II de Vladimír Kozák:13). Em 

25 de julho de 1960 foram gravados o canto do urubu, o qual só poderia ser cantado de 

dia. Na noite anterior também gravaram o canto das estrelas, que só poderia ser cantado 

à noite. Em outros dias também fizeram a gravação, pela madrugada, do canto da 

jacutinga. E depois o canto do Ariganoba, o qual seria mais rítmico: 

“Assim como Arigã também Hadiatukan com sua voz faziam felizes os 

grupos de suas famílias. Foi um grande sucesso e contra minha suposição a 

gravação saiu mais fácil do que pensei. Estes índios tem certeza que na lua como 

também no sol vivem pessoas, como aqui na terra” (Caderneta de campo II de 

Vladimír Kozák:14) 

Além da gravação, a reprodução dos cantos também foi um sucesso, pois as 

pessoas sempre pediam para repeti-los novamente: “à tarde os índios cantaram no 

gravador e ficaram alegres ouvindo a própria voz saindo do aparelho”. Em uma das 

viagens, Kozák conta que viu um gravador entalhado na madeira com o qual as crianças 

brincavam. Fazer um brinquedo de “gravador” mostra o quanto o objeto despertou o 

interesse e a criatividade, não só entre os adultos, mas também entre as crianças. 

O uso de objetos considerados como “dos brancos” também é relatado por Tuca a 

Kozák. Tuca contou que mesmo antes de conhecer os brancos já tinha conhecido um 

machado de ferro que pertencia ao pai de Arigan. A história narra que o pai de Arigan foi 

aprisionado pelos Kaingang e para conseguir fugir roubou um machado de ferro, levando 

o objeto para o acampamento, utilizando-o por muito tempo. (CADERNETA DE 

CAMPO DE V. KOZÁK II, p. 28). Em 1966, Kozák conversou com Arigã, quando este 

já estava morando na terra indígena das Marrecas, nas imediações do município de Ponta 

Grossa32, o depoimento de Arigã consta que seu pai fora preso por um grupo de “índios 

selvagens” próximo a grande água (rio Ivaí) 

                                                             
32 Kozák observa que “Escrevo baseando-me em anotações feitas em 1966, quando Eirakán já fora 

transladado para a reserva dos Kaingangues—Marrecas, posto José Maria de Paulo, nas imediações de 

Ponta Grossa”. (p. 12) 
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“Meu pai foi assim obrigado a vagar por muito tempo pela 

floresta na companhia de seus captores, até que um dia encontraram um 

grupo de índios que atacaram e derrotaram os índios com os quais meu 

pai se encontrava; foi assim que ele caiu prisioneiro deste segundo 

grupo de índios. Por um golpe de sorte, porém, certo dia ele conseguiu 

fugir e, sem saber como encontrou o caminho que o levou à própria 

tribo” (KOZÁK, s.d, p. 12) 

No mesmo manuscrito, Kozák faz uma relação entre esses grupos que 

aprisionaram o pai de Arigã, que eram prováveis Kaingangues, os quais há uns 60 ou 70 

anos atrás, tendo como referência o ano de 1966, caçavam na região e aprisionavam quem 

aparecesse em seu território de caça. Mais tarde o próprio Arigã também foi preso por um 

desses grupos e também levou consigo um machado de ferro ou aço. (p. 12, 13) 

Telemaco Borba (1904) descreve que quando esteve entre os Kaingang encontrou 

com alguns indígenas de outra etnia, denominados pelo autor como Arés, os quais usavam 

um tipo de tembetá no lábio inferior. Os Arés estavam entre os Kaingang sob a condição 

de prisioneiros. A partir de algumas conversas com um dos homens Arés, de 

aproximadamente uns sessenta anos, o autor coleta algumas palavras do vocabulário e um 

mito.  

Loukotka (1958) menciona que em 1907 o botânico Alberto V. Fric esteve entre 

os Kaingang, os quais estavam em uma região situada a uns sete quilômetros do rio Ivaí. 

Fric descreveu que encontrou com alguns prisioneiros dos Kaingang, os quais denominou 

como Ssetá, Setá ou Sjeta. O botânico também recolheu um vocabulário com os 

prisioneiros cativos.  

A ideia de que alguns objetos circulavam entre grupos Xetá também pode ser 

demonstrada por um comentário que Ajatukã faz, quando é questionado sobre roupas que 

ganhara. Kozák diz que ele respondeu que já havia passado para frente: “para gente nua”. 

Esses dados podem indicar que os Xetá não adquiriram objetos dos “brancos” somente 

com os brancos, mas também de outras formas, como é o caso de roubo ou até mesmo 

trocas entre diferentes subgrupos Xetá. 

As descrições acima demonstram que os Xetá fizeram apropriações de elementos 

dos brancos, e ainda que começaram a incorporar alguns desses elementos na produção 

de seus objetos tradicionais, como é o caso dos colares oöl. No entanto, esses elementos 

com materiais exógenos não fazem parte das coleções de objetos etnográficos, ou seja, 
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esse dado aponta para um possível critério de coleta, que discernia objetos que deveriam 

fazer parte de uma coleção Xetá daqueles que não eram interessantes à representação que 

seria criada pela coleção.  

Da mesma forma, esse critério também se reflete em algumas imagens produzidas 

por Kozák. Como veremos em outro deste capítulo, nas imagens do fotógrafo são pouco 

frequentes o uso de roupas ou de objetos dos brancos pelos Xetá. Entretanto, nas imagens 

produzidas por Annette Laming-Emperaire há a presença de elementos dos brancos com 

mais frequência. Seguem dois exemplos de fotografias 

                          FIGURA 5-  PREPARO DE KUKUAI- JANEIRO DE 1961 

Fonte: Arquivos MAE. G12F1 (a1) -12 x 18,2 cm. Foto de Vladimír Kozák 
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                      FIGURA 6- ALUÁ E ARIGÃ PREPARANDO COMIDA- 1960 

 Fonte: Archives Scientifiques Maison René-Ginouvès Archéologie et Ethnologie.                                                 

Foto de Annette Laming-Emperaire 

Como demonstrado no texto acima, Laming-Emperaire também descreveu um 

inventário de objetos europeus que estavam sendo utilizados pelos Xetá. Dessa maneira, 

é notável um dois paralelos: não coletar objetos com materiais exógenos e tentar evitar o 

registro, por meio de imagens, desses objetos exógenos usados pelos Xetá. 

Trocas 

No que se refere ao dar, trocar ou deixar objetos pelos brancos para os índios, há 

alguns exemplos que trouxe no capítulo acima, por meio dos relatórios do SPI que 

informam sobre o ato de deixar objetos de “brancos” nas proximidades dos 

acampamentos Xetá, embora na descrição de Souza Nenê (1957) os índios não teriam 

tocado nos objetos, isso caracterizava uma estratégia da instituição indigenista vinculada 

às intenções de atração e pacificação. 
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No caso da expedição de 1955, quando a universidade vai até a Serra dos 

Dourados pela primeira vez, também são deixadas algumas coisas nos acampamentos 

visitados, tais como colares, espelhos e miudezas, sob a justificativa de “demonstrar a 

passividade” dos visitantes, os quais optam por deixar objetos como facas, machados e 

foices com Antônio Lustosa de Freitas, pois compreendiam que tais objetos poderiam 

modificar os costumes dos índios.  

Há também o exemplo que inseri no capítulo anterior, no qual Loureiro Fernandes 

escreve para Antônio Lustosa de Freitas, pedindo para que conseguisse alguns objetos 

entre os Xetá, pois o professor gostaria de terminar de completar sua coleção. Nesse caso, 

ele indica ao administrador da Fazenda Santa Rosa para que trocasse com os Xetá, pelo 

que quisessem, mas que depois este seria indenizado. 

Kozák também descreve uma história sobre machados que foram comprados no 

município de Ponta Grossa, mas que foram esquecidos na loja e recuperados apenas um 

ano mais tarde, estes seriam utilizados para trocas com os Xetá (CADERNETA DE 

CAMPO III) 

Durante o trabalho de campo, em 1960, Laming-Emperaire pode acompanhar 

algumas produções materiais, como é o caso de um par de brincos com penas que Kozák 

pedira para Arigã fazer. Bem como, um conjunto de arcos encomendados para Ajatukã 

na expedição de 1959, dos quais um arco e três flechas foram dadas a Aryon Rodrigues e 

três flechas ao Tuka. Por meio desses objetos Ajatukã teria ganho em troca algumas 

coisas, entre elas calça, camisa e vestido para sua companheira. 

Como Mauss (1974) demonstra, as dádivas não são livres e não são 

desinteressadas, no sentido de que estão relacionadas às contraprestações estabelecidas, 

as quais não assumem apenas o caráter de pagamento de serviços, mas o de estabelecer e 

manter uma aliança proveitosa, a qual, em muitos casos, não pode ser recusada. (p.303). 

A troca, dessa forma, não é inerte mas é um motor de produção relações entre aqueles 

que estão envolvidos nela.  

No processo de formação das coleções foram necessárias trocas e entendimentos 

entre os pesquisadores e os Xetá.  Ainda que, em muitos casos a coleta de objetos 

acontecesse em acampamentos vazios, em outros a coleta ocorreu diretamente com as 

pessoas Xetá; com homens, mulheres, jovens e crianças, ou seja, as coleções foram 
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formadas a partir de agenciamentos produzidos pelas pessoas envolvidas. De certa forma, 

assim como a pesquisa etnográfica os registros produzidos são produtos das relações 

estabelecidas entre os sujeitos.   

Considera-se, que as coleções etnográficas produzidas entre os Xetá não são 

apenas formadas pelos objetos em si, mas também por fotografias, vídeos e gravações 

sonoras, além de registros escritos. Todos esses processos de produção de conhecimento 

e informações estão entrelaçados, o que dificulta apressar as divisões entre os elementos, 

por exemplo: em alguns casos, objetos, alimentos ou rituais foram feitos pois seriam 

filmados e fotografados.  

Laming-Emperaire desenvolveu um trabalho com o foco no tratamento da pedra 

entre o grupo. Embora esse fosse o tema central, nas entrelinhas de suas observações em 

campo há algumas sutilezas sobre as relações estabelecidas entre os pesquisadores e os 

indígenas. Já no início do trabalho a autora indica que o grupo ainda utilizava alguns 

objetos de pedra, no entanto, em muitos casos foi necessária muita barganha para que 

fabricassem ou demonstrassem a utilização de tais objetos.  

Foram necessários longos colóquios, promessas, explicações, 
para se conseguir a repetição dos gestos tradicionais diante do aparelho 

fotográfico ou da câmera; e, logicamente, não se pode pedir sempre esse 
esforço que lhes parece absurdo[...] 

Foi difícil fazer com que Arigã fabricasse para nós uma lâmina 

de machado de pedra polida. Ele se esquivava alegando diversos 
pretextos e o mais frequente era que não possuía matéria-prima 

necessária ou que os seixos empregados na fabricação de machados 

eram encontrados muito longe do acampamento. Além disso, era 

evidente que ele considerava meu pedido um absurdo e não chegava a 
perceber o interesse do mesmo; finalmente, decidiu atendê-lo 
(LAMING-EMPERAIRE, MENEZES, ANDREATTA,1978, p.irreg). 

  

A arqueóloga descreve que Kozák também levou um tipo de resina para Arigã, 

com o objetivo de que fizesse um tembetá- hametá, ornamento utilizado no lábio pelos 

homens Xetá 

O mais notável ornamento corporal dos Héta era o botoque ou 
tarugo labial, usado por todos os machos, desde a idade de cerca de 7 a 9 

anos. Era feito de resina translúcida. Passava através de um pequeno 

orifício no lábio inferior e era fixado numa travessa de madeira, colocada 
entre a gengiva inferior e a parede interna do lábio inferior (KOZÁK et 
al, 1981, p.86). 



62 
 

Dessa forma, foram produzidos dois tembetás, um por Arigã e outro por Ajatukã, 

o processo durou muitas horas e ficou pronto somente no dia posterior ao início do 

trabalho. A arqueóloga também indica que na etapa de polimento da peça algumas 

crianças ajudaram os dois adultos, entretanto, não foram encontradas informações 

referentes a quem ficou com as peças depois de finalizadas. (LAMING-EMPERAIRE, 

MENEZES, ANDREATTA, 1978, p. 10) 

Na sequência da exposição de técnicas adotadas pelos Xetá há uma descrição que 

faz referência às agulhas de osso, as quais foram outrora muito utilizadas para tirar 

espinhos dos pés, mas estavam sendo substituídas por agulhas de metal e alumínio. No 

entanto Arigã tinha uma delas, a qual utilizou para fazer um ornamento de orelhas com 

penas de pássaro, que fora encomendado por Kozák. 

Arigã começa a resmungar um pouco diante do pedido que 

considerava, sem dúvida, como um novo capricho, depois retira de uma 

caixa linha e agulha de osso finalmente aguçada, com a qual perfura - 

para aí passar a linha- a extremidade das duas asas que Kozák lhe 

apresentava (LAMING-EMPERAIRE, MENEZES, ANDREATTA, 

1978, p. 11) 

Levar algumas “matérias-primas” parece algo recorrente e empregado por Kozák, 

pois há outros trechos de seus diários de campo que mencionam que levou cera para que 

algumas pessoas fizessem objetos modelados. Durante a expedição de 1958, o 

cinegrafista pede para Mã e Geraldo amassarem uma quantia de cera de abelha de modo 

a formar alguns bonecos. Mã lhe fez uma ave em forma de urubu e Geraldo modelou um 

tamanduá, uma paca, um macaco, uma onça, um porco e uma figura de espírito mau - 

möu. Kozák denota que assim começou sua coleção de bichinhos33. (Caderneta de campo 

III de Vladimír Kozák. Índios Xetá:16). De acordo com Kozák: 

Para brinquedos com seus filhos, os Hetá faziam pequenas imagens de 

cera. Essas pequenas esculturas evidenciavam as delicadíssimas 

habilidades dos Héta. A maioria representava animais bastante 

conhecidos das crianças Héta, tais como a cobra, aves, antas, veados, 

onças e caititus (fig. 59) Alguns representavam o espírito mau möu e 

serviam para mostrar às crianças esses espíritos maus” (KOZÁK et al, 

1981, p. 105) 

O exercício de modelagem também foi feito com Tuca. Em vários trechos dos 

diários de campo de Kozák há descrições sobre visitas do rapaz até sua residência, na 

                                                             
33 Esta coleção de bichinhos está no Museu Paranaense. 
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cidade de Curitiba. As narrativas são preenchidas por detalhes sobre a visita, desde de 

como estava o dia, o que comeram e com o que trabalharam. O trabalhar, nesse caso, 

refere-se a tudo o que Tuca contava, informava e narrava para que Kozák descrevesse em 

seus diários. Dessa maneira, trabalhavam também com as gravações de histórias e cantos 

na língua Xetá recolhidas em outras expedições, bem como com a coleta de vocabulário, 

narrativas e informações diversas sobre os Xetá, sobretudo, a partir das lembranças do 

jovem. Em uma das descrições, referente a uma visita feita por Tuca no dia 9 de janeiro 

de 1960, Kozák conta que ficou surpreso com suas habilidades, uma vez que modelou 

muito bem alguns animais como cobra, tamanduá, porco do mato e urubu e ainda 

compartilhou várias palavras do vocabulário Xetá ( CADERNETA DE CAMPO III de V. 

KOZÁK, p.5). 

 Produção de imagens 

 A produção de imagens entre os Xetá é ampla, uma vez que Kozák foi um dos 

pesquisadores que mais viajou e entrou em contato com os grupos. Além de ir até a Serra 

dos Dourados, também esteve empenhado em viagens até as terras indígenas em que os 

Xetá foram destinados, como também produzia com Tuca algumas imagens na cidade de 

Curitiba, quando o menino lhe fazia algumas visitas. A seguir serão apresentados alguns 

trechos de diários de campo do cinegrafista, nos quais há informações referentes ao 

trabalho de construção das imagens. 

Kozák (s.d) narra alguns acontecimentos durante o processo de filmagens, os 

quais muitas vezes eram produzidos a partir das propostas do cinegrafista. Uma de suas 

mobilizações foi em torno da gravação de um dos rituais Xetá, no qual utilizava-se as asas 

de um gavião vivo para o tratamento de doença.  

Certas aves eram tidas como de poderes curativos. 

Frequentemente, dois gaviões, capturados, eram passados sobre o corpo 

de uma pessoa que estivesse com febre. Seguravam-se os gaviões pelos 

pés e a batida de suas asas levantava uma corrente de ar fresco sobre o 

corpo do paciente. Muitas vezes as mulheres cuidavam de gaviões 

cativos, mas tanto homens quanto mulheres podiam usá-los na cura 

(KOZÁK, 1981, p. 103) 

  

Kozák diz que sabia que estava difícil encontrar gaviões na região, então contatou 

o Diretor de Parques Públicos, pedindo-lhe alguns gaviões emprestados do zoológico, os 
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quais levaria até um acampamento Xetá e produziria a cena. O diretor cedeu-lhe dois 

gaviões, mas avisou que ambos não eram mansos. O cinegrafista descreve o transtorno 

ocorrido durante a viagem, pois os gaviões foram em uma mesma gaiola e brigavam, um 

deles recusava-se a comer. Sob esta condição Kozák tentou forçar que a ave comesse e 

acabou tendo a mão ferida pelas garras do animal. Apesar disso, quando chegaram no 

acampamento Xetá encontraram com um homem doente, chamado Natjê, situação que 

viabilizou a realização do ritual, o qual foi filmado e fotografado. (KOZÁK, s.d. , p. 31) 

Kozák também refere-se a algumas cenas de produção de um machado de pedra, 

o qual praticamente nem usavam mais; demorou seis meses de planejamento entre as 

experiências e tentativas. Em uma anotação datada de 25 de julho de 1960 Kozák indica 

que filmaram cenas de corte com o machado pedra, a experiência foi “realmente 

sensacional, pois depois de uns poucos anos essa ferramenta lhes parece uma novidade”. 

(CADERNETA DE CAMPO II DE V. KOZÁK, p.15) 

As cenas relacionadas ao uso do machado de pedra rendem linhas nas anotações 

dos diários de campo.Uma delas é referente a uma cena, feita também em 1960, na qual 

Arigã subiria pelos cipós nas árvores com um machado de pedra nas costas. A cena 

complementaria uma outra gravação iniciada há quatro anos atrás: 

 Depois preparei a cena de Arigan subindo na árvore nu com o 

machado de pedra amarrado na testa e balançando nas costas. Gostei 

muito desta cena e foi novidade para mim o uso do líber para prender a 

cabeça. [...] Arigan nas subidas das árvores para procurar colher o mel. 

[...]As abelhas se voltaram contra o índio e atacaram com ferrões. Este 

tentou se proteger como podia mas sem muito sucesso. [...]Amarrou 

então a tocha embaixo da colmeia e desceu às pressas da árvore, 

correndo em seguida para dentro do mato onde deitado no chão se 

esfregava como podia. Voltando depois derrubou a árvore com abelhas. 

Isto deu cena muito bonita, o reflexo do machado em movimento 

iluminado pelo sol. Puxando pelo cipó a árvore cedeu e caiu com 

estrondo com a colmeia ainda queimando. Tarzan nunca mostrou cena 

mais completa e bonita que está (CADERNETA DE CAMPO DE 

V.KOZÁK, p. 21 

 

É interessante notar que, pelas descrições de Kozák, a cena acima foi muito 

elogiada quando aconteceu, os elogios desencadeiam em uma atitude de Tuca quando, 

alguns dias depois, ele decide que deixaria ser fotografado: 
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“Isso se deu de noite, quando Tuka dormiu comigo na 

pequena tenda (sábado de noite dia 30 de julho de 1960) e 

começou contar tudo entusiasmado, que vai tirar a roupa toda só 

ficará com pequeno aventalzinho que deixará se fotografar para 

poder mostrar em casa como isto é bonito. Gostou quando 

elogiamos Arigan nas subidas das árvores ao procurar colher o 

mel” (Caderneta de Campo II de Vladimír Kozák:21) 

 

As descrições que seguem dizem que Tuca ficou entusiasmado e preparou tudo 

para posar para as fotos. Neste dia ele escolheu usar um tipo de botoque diferente daquele 

feito com resina: o hametá era feito com osso de gato, o qual o jovem costumava usar 

quando ainda vivia com sua família Xetá.  

A escolha de Tuca em deixar-se fotografar é resultante da “paciente insistência” 

de Kozák: “outros com constantes zombarias quase estragaram, mas pela primeira vez 

em muitos anos deu certo, pois tirou a roupa e deixou-se fotografar por vontade própria” 

(p.26). Mais tarde, Ajatukã também deixou-se fotografar “por vontade própria”; e Kozák 

conclui que aos poucos o grupo acostumava-se com a equipe. (CADERNETA DE 

CAMPO II de V. KOZÁK, p.26). 

É interessante que esses trechos demonstram o quanto a presença de pesquisadores 

em campo mobilizou as ações, ou seja, incentivou momentos que fossem interessantes 

aos objetivos das pesquisas, mas também momentos interessantes aos Xetá. Não é o caso 

aqui falar da subjetividade de Tuca, quando escolhe usar um ornamento que usava antes, 

no tempo do mato e no tempo em que que vivia com sua família, mas é importante indicar 

que ele tomou essa atitude com o intuito de demonstrar algo que considerava belo para 

alguém.  

Como mencionado acima, é perceptível que a representação do uso do machado 

foi feita sem a presença de roupas de “brancos”, ou seja, a suposta nudez aparece como 

uma característica valorizada pelos pesquisadores no processo de produção de imagens 

entre os Xetá. A nudez, aparece como uma categoria ambígua, uma vez que era 

considerada pelos pesquisadores enquanto “sem roupas de brancos”, mas em algumas 

imagens os Xetá utilizavam elementos da sua ornamentação corporal, entre eles cipós nas 

pernas e braços, colares, botoque – hametá, brincos e os homens usando o hamiá (tanga). 
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Um exemplo de que a “nudez” era uma categoria valorizada pelos pesquisadores, 

se atesta por uma observação de Laming-Emperaire a partir da produção de uma lâmina 

de machado de pedra, a qual foi produzida por Arigã em parceria com sua esposa durante 

várias etapas. A produção levou vários dias e foi registrada por meio de vídeos e 

fotografias: para fazer o registro pediram ao casal para que se despissem das roupas que 

estavam utilizando. Segundo Laming-Emperaire  

[...] conservamos a fraqueza dos etnólogos ocidentais pelos 

índios nus, pedimos a Arigã para se desvestir. Ele aceita sem 

dificuldades, retira sua camisa e a calça, coloca sua tanga- o esconde-

sexo-masculino. Sua mulher que veio sentar-se ao seu lado, despe seu 

vestido sem constrangimento ou cerimônia (p.irreg). 

Na sequência segue um registro feito por Laming-Emperaire deste momento, 

estão trabalhando em frente a um tapuy, sentados em uma esteira de fibras. 

FIGURA 7- ARIGÃ FABRINCANDO LÂMINA DE MACHADO DE PEDRA E ALUÁ 

TRABALHANDO EM FIBRA VEGETAL – 1960 

Fonte: Archives Scientifiques Maison René-Ginouvès Archéologie et Ethnologie.  

Foto de Annette Laming-Emperaire 
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A busca pelo “tradicional” ou por aquilo que poderia “perder-se” era uma 

preocupação dos pesquisadores. A possibilidade de que os Xetá e seus conhecimentos 

poderiam desaparecer move e constrói os registros documentais sobre o grupo, da mesma 

forma como a busca pelo registro dos saberes, práticas e de um modo de vida que ilustrava 

um estágio de “primitividade”. Dessa forma, o “tradicional” também se associa com uma 

forma de vida considerada “selvagem” ou “primitiva”; e a “nudez” como um elemento 

constituinte de tais categorias.  

No entanto, as informações etnográficas acima apresentam um paradoxo: embora 

o grupo já estivesse utilizando e, em muitos casos, preferisse materiais dos brancos (como 

por exemplo uma faca que cortasse bem, ou um machado que lhes fosse útil), os registros 

acadêmicos demonstravam interesse nas técnicas; produções e produtos materiais que 

fossem “tradicionais”, mesmo que esses já estivessem sendo pouco ou nada utilizados. 

As expedições de contato realizadas até então tinham como objetivo levantar o 

máximo de informações sobre os Xetá, e muitas delas relacionadas à cultura material e 

seus processos de produção e utilização. Desde as categorias de alimentação; caça; 

carregamento; montagem de armadilhas e acampamentos; até a produção de arcos e 

flechas, utensílios utilizados na alimentação e ornamentação. Dessa forma, o processo de 

coleta de objetos está entrelaçado aos interesses acadêmicos e epistemológicos dos 

pesquisadores, sobretudo, do professor José Loureiro Fernandes, catedrático do 

Departamento de Antropologia da Universidade do Paraná.  

Dos primeiros resultados das expedições de pesquisa resulta um conjunto de 

imagens cinematografadas que foram editadas e transformadas em um documentário. 

José Loureiro Fernandes apresentada em fevereiro de 1958, durante a III Reunião 

Brasileira de Antropologia em Recife, a primeira comunicação sobre os Xetá intitulada 

Os índios Xetá da Serra dos Dourados (Os Xetá). O professor esclarece que o 

documentário foca índios brasileiros em “plena cultura lítica”, o qual conseguiu registrar 

um fácies sobrevivente do índio da era “pré-cabralina”.  

O coordenador das expedições da universidade aponta que foram realizadas 

expedições, mas que em 1956 tiveram a oportunidade de estar com um grupo que nunca 

tinha mantido contato com civilizados e realizar parte desse documentário. Das 

conclusões que tem após a realização das primeiras pesquisas são: que o grupo mantinha-

se em “estádio de cultura primitiva”, segregados e vivendo em “plena cultura lítica”, uma 
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vez que o estudo dos acampamentos visitados não revelaram contatos com agrupamentos 

humanos (FERNANDES:1959:28;29).  

Tais conclusões resultam de um contato com um grupo de aproximadamente 60 

pessoas e de visitas em acampamentos abandonados. Loureiro atesta que seriam apenas 

10% da população que frequentava o posto do SPI (na Fazenda Santa Rosa), mas que já 

utilizavam machados de ferro, facões, cortavam cabelos e usavam roupas quando estavam 

nas imediações do posto e na presença dos civilizados. 

O filme que leva o nome de “Os Xetá da Serra dos Dourados”, na versão 

telecinada teve sua origem em película de 16mm, a montagem e sonorização em 

português foi feita pelo Comitê de Filme Etnográfico do Museu do Homem de Paris, no 

qual se encontra o seu original em preto e branco, em francês. O documentário é uma 

cópia adquirida por José Loureiro Fernandes para o Departamento de Antropologia e para 

o Museu de Arqueologia e Etnologia, ambos da UFPR” (Silva:2005:24). 

Silva (2005) produziu um artigo dedicado à produção fílmica sobre os Xetá. Neste 

trabalho a autora denota que o roteiro do filme, de direção de Loureiro Fernandes, enfatiza 

elementos da produção material Xetá. Os Xetá são categorizados no filme como “viventes 

da idade da pedra”. No entanto, a autora denota que as imagens são um registro de um 

grupo com a saúde debilitada e vivendo em estado de fuga.  

Silva (2005) expõe informações sobre a produção do filme: a partir de dados de 

roteiro e produção, os quais são mesclados com as narrativas de seus interlocutores Xetá. 

A problematização do filme é fundamentada por meio das opiniões dos seus 

interlocutores e elucida uma série de questões em torno do uso das imagens, do roteiro e 

dos objetivos que contornaram a produção imagética.  

De acordo com as perspectivas Xetá o filme demonstra que os usos de objetos de 

pedra, fibra e osso demarcaram um processo de autonomia e adequação da sociedade às 

experiências de confrontos e fugas constantes, primeiro os conflitos com outros povos e 

depois com os colonizadores. Se por um lado os estudiosos da época consideravam os 

Xetá como exemplos de uma sociedade em estágio de “primitividade” e da “idade da 

pedra”,  por outro Tikuein compreende que o modo de viver de seu povo era um sinal de 

sabedoria e domínio da situação em que o grupo se encontrava. (Silva 2005, p. 29) 

 



69 
 

O risco de se privilegiar a técnica deixando de lado o contexto 

que a orienta e confere significado cultural gerou uma narrativa com 

constatações generalistas, superficiais e descolada da realidade social 

Xetá que o filme pensa apresentar. Tuca e Tikuein observam que todos 

os objetos presentes no filme têm sua explicação de criação e destinação 

do grupo fundamentada nas histórias dos seus ancestrais que tratam da 

criação e domesticação do mundo e de tudo que nele existe” (SILVA, 

2005, p. 29) 

 

Silva (2005) denota ainda que o filme apresenta um Xetá puro e idealizado, 

vivendo na “idade da pedra” em situação de isolamento e em ausência com sociedade 

regional, o que não corresponde com o que há de levantamento de fontes e pesquisas 

sobre o grupo étnico.  

Além disso, o roteiro do filme trata o grupo no passado, marcado por um fatalismo 

que, segundo a autora, norteou os estudos antropológicos sobre o contato com os povos 

indígenas com a sociedade nacional entre as décadas de 1950 e 1960. Essa perspectiva 

também foi influenciada por um viés evolucionista que determina estágios de 

desenvolvimento de uma sociedade de acordo com sua evolução biológica e tecnológica. 

Essas ideias podem contribuir para manter os “sobreviventes no passado, desconhecendo-

os como sujeitos, reconhecendo-os como possuidores de uma cultura descaracterizada, e 

alimenta a ideia de que apenas aqueles que viveram na Serra dos Dourados são puros” 

(Silva, 2005, p.30) 

No entanto, há uma distinção entre os propósitos dos registros feitos por Kozák e 

o modo como são expostos no filme. O filme é construído a partir de um roteiro, ou seja, 

obedece princípios narrativos estabelecidos pelo diretor. Esses princípios narrativos são 

baseados em posições e escolhas epistemológicas que reiteram um momento da produção 

de conhecimento no campo das ciências sociais: focando principalmente os aspectos 

relacionados à materialidade visível do cotidiano e de seus personagens (ROSATO, 2009, 

p.215).  

Rosato (2009) aponta que Kozák utilizou a escrita enquanto subsídio para a 

produção de imagens, a qual foi baseada pela ideia de “acontecimento”, ou seja, por 

situações e momentos vividos de maneira compartilhada. Por meio dessa estratégia, o 

autor oscilava entre o plano científico e a sensibilidade artística, mas buscava superar a 

“objetividade” presente nos discursos científicos, por meio do registro do que ele chamou 
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de “way of life” dos índios da Serra dos Dourados (p. 214). Nesse sentido, Kozák 

produziu um grande conjunto de imagens técnicas que representavam a materialidade da 

cultura Xetá, porém também produziu outros tipos de registros, como é o caso das 

pinturas e aquarelas baseadas em histórias e narrativas míticas contadas pelos Xetá: 

Por um lado a escrita, o uso amplo e central das imagens, ora 

pela captação técnica do mundo visível através de fotografias e filmes, 

ora pelo uso criativo propiciado pela imaginação expressa por meio dos 

desenhos, aquarelas e óleo sobre tela, técnicas pelas quais acessava, 

representava, articulava, possibilitando a formalização de sua 

experiência etnográfica, que se dará a ver como uma constelação de 

imagens (ROSATO, 2009, p. 216) 

 

Dessa maneira, a produção de Kozák é muito ampla e vai além do que o filme 

citado acima representa. Há várias dimensões que tangem a produção de registros, mas 

um deles é que a coleta de objetos para a produção de coleções etnográficas está atrelada 

à produção de imagens, uma vez que subsidiam a demonstração do processo de 

manufatura e de uso de determinadas ferramentas, utensílios, armas, ornamentos e 

também do preparo e consumo de alimentos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já indicado acima, a produção de registros obedeceu determinados critérios, 

os quais são mais claros quando observa-se o que compõem as coleções etnográficas 

Xetá. Dessa forma, há nas coleções objetos que foram considerados como “tradicionais” 

e imagens que foram construídas sob critérios de “autenticidade”. Embora existam muitas 

imagens em que os Xetá estão vestidos com roupas “de branco”, há muitas que são parte 

de uma encenação criada para o momento do registro.  

Os Xetá passaram por inúmeras mudanças em diferentes âmbitos de suas 

vivências enquanto um grupo étnico, mas parece que alguns registros sobre eles foi 

construído a partir de uma perspectiva de que eram sobreviventes e representantes de um 

tempo que já havia passado: eram representantes, por meio de suas práticas, de um modo 

de vida da idade da pedra. 

Essas concepções permearam a produção de pesquisa e de informações sobre os 

Xetá, tanto em termos da coleta de objetos, como da produção de imagens e das 

publicações sobre o grupo em meios acadêmicos e jornalísticos. O exercício que a 

academia fez em classificar os Xetá como representantes da idade da pedra faz parte de 

uma perspectiva epistemológica, principalmente no caso dos estudos da antropologia e 

arqueologia.  

Fabian (2013) reflete sobre os usos do tempo no processo de escrita na 

antropologia, de modo que interroga o que é que os antropólogos tentam alcançar com 

seus múltiplos e desorganizados usos do tempo. Entendendo que o conhecimento 

antropológico é de natureza política, o autor localiza o Tempo enquanto categoria –chave 

com a qual conceitua as relações estabelecidas entre nós (e as nossas construções teóricas) 

e nossos Objetos (o Outro). Dessa forma, as categorizações temporais contribuem para a 

definição e a constituição do nosso objeto, as quais dependem do tipo de uso do Tempo 

em um dado discurso antropológico. (FABIAN, 2013, p.66) 

A tese de Fabian (2013) é pautada na ideia de que a história da antropologia revela 

que os usos do Tempo são, quase invariavelmente, feitos com o propósito de distanciar 

aqueles que são observados do Tempo do observador. Isso reverbera no que o autor chama 

de negação da coetaneidade: “uma persistente e sistemática tendência em identificar os 
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referentes da antropologia em um tempo que não o presente do produtor do discurso 

Antropológico” (FABIAN, 2013, p.67). 

De certa forma, os Xetá foram tratados como aqueles representavam o passado, 

como aqueles que exemplificavam e produziam o que os arqueólogos costumavam 

investigar a partir do que Laming-Emperaire (1978) chamou de “vestígios inertes de um 

passado” (:4). O que tanto impressionou os pesquisadores era que mesmo já estando no 

século XX o grupo empregava técnicas, cuja leitura ora arqueológica e ora evolucionista, 

os categorizou como índios em plena “cultura lítica” ou da “era precabalina”. De acordo 

com uma apêndice sobre tecelagem, na monografia de Kozák Os índios Héta: peixe em 

lagoa seca, Junius B. Bird declara que o que Kozák documentou sobre tecelagem 

“representa uma sobrevivência do mais simples e mais primitivo sistema de tecelagem 

que se possa imaginar” (p.108) 

A construção dos registros entre os Xetá está correlacionada com o que 

Clifford(1994) menciona sobre as formas de percepção e entendimento da temporalidade 

ocidental, ou seja, pensa-se em um tempo linear e irreversível, e dessa forma, resgata-se 

elementos ou fenômenos em “decadência histórica” por meio de escolhas e critérios que 

classificam o que “merece” ser guardado, lembrado ou entesourado. O autor ainda indica 

que os artefatos e costumes são protegidos pelo tempo, em muitos casos, os 

colecionadores da cultura antropológica reuniram o que se enquadra no “tradicional” que 

por definição está oposto à “modernidade” (p.79) 

Clifford (1994) denota que outro aspecto fundante da produção de coleções reside 

na ideia de que o que é coletado pretende cumprir a tarefa de “representação adequada do 

mundo”, sobretudo, quando coleta-se objetos de contextos específicos e os inserem em 

museus para que representem uma metonímia etnográfica da sua cultura de origem (p.72). 

No final das contas, os hamiá, hametá, moöu, sipál, etc; tranformaram-se em objetos 

etnográficos, integrando coleções e acervos de museus. Constituíram-se em testemunhas 

objetivas de formas de vida específicas aos Xetá.  

 Fabian (2010) demonstra que o colecionismo acadêmico e científico constituiu-se 

por premissas teóricas e procedimentos metodológicos concebidos e baseados sob o 

paradigma da “história natural”. Esta é uma herança com a qual os pesquisadores e 

instituições que promovem debates pós-coloniais precisam lidar. Compreender os 
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processos de criar coleções é também compreender as produções de registros como 

eventos situados historicamente.  

  A pretensão desta pesquisa foi tentar compreender aspectos constituintes da 

formação das coleções etnográficas entre os Xetá, enquanto um evento situado 

historicamente. Sendo assim, buscou-se preencher as linhas acima com os contextos e 

processos de formação das coleções, a partir de dados que demonstram algumas 

atividades empregadas pelas pessoas envolvidas nos procedimentos de coleta.  

Retomar a história das coleções etnográficas entre os Xetá é também retomar a 

historicidade que as preenche, é demonstrar os aspectos científicos, políticos e sociais que 

contornaram o momento em que foram produzidas, bem como as relações sociais 

estabelecidas pelos sujeitos e suas ações diretas nessa produção. 

Falar sobre colecionar é falar sobre a tentativa de resguardar algo que estava 

destinado ao fim, mas que pode reverter um ponto final a um ponto de partida; para a 

produção de outras histórias, as quais serão continuamente contadas pelos descendentes 

daqueles que fizeram parte da construção dessas coleções.  
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Anexo 1 

MAPA DAS EXPEDIÇÕES DE CONTATO E PESQUISA LEGENDADO 
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Fonte: Arquivos MAE. Pasta 09. Sem código de registro. 
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