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RESUMO  

 

O presente trabalho pretende apresentar um estudo sobre às representações que se 

construíram sobre os índios Xetá, povo tupi do noroeste do Paraná, na imprensa 

escrita. Com o recorte temporal compreendido entre a efetivação do contato do 

Estado com os Xetá (em meados da década de 1940) até os dias atuais, esta 

monografia teve por objetivo a identificação e análise das imagens produzidas sobre 

o grupo em jornais e revistas, e mais recentemente, na internet, que ao todo, somam 

65 publicações. A partir da articulação feita entre a leitura deste material e os dados 

obtidos sobre o grupo através de fontes etnográficas e históricas, foi possível 

analisar as transformações pelas quais tais imagens passaram ao longo de sete 

décadas. O resultado obtido, apresenta-se subdivido em três capítulos onde se 

busca demonstrar como os Xetá foram representados, em momentos distintos, como 

“índios selvagens sobreviventes da idade-da-pedra”, “índios aculturados 

sobreviventes do extermínio” e, mais recentemente, como “índios ressurgidos”. 

 

Palavras-chave: Xetá, representação, jornalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The present work intends to present a study on the representations that were 

produced on the Xetá Indians, tupi people of the northwest of Paraná, in the written 

press. With the temporal cut between the effective contact of the State with the Xetá 

(in the mid-1940s) to the present day, this monograph aimed at identifying and 

analyzing the images produced on the group in newspapers and magazines, and 

more recently, on the internet, which in total, they are 65 publications. From the 

articulation made between the reading of this material and the data obtained in the 

group through ethnographic and historical sources, it was possible to analyze the 

transformations through which these images passed for seven decades. The result 

obtained is subdivided into three chapters where one tries to demonstrate how the 

Xetá were represented, at different times, as "living stone age savages", 

"acculturated Indians surviving the extermination" and, more recently, as "resurgent 

Indians". 

 

Key-words: Xetá, representation, journalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Xetá são um grupo indígena de língua tupi-guarani que habitava a região da 

Serra dos Dourados, no noroeste do Paraná, quando em meados da década de 

1940, agentes estatais e e empresas privadas engendraram a conquista de seu 

território. Trata-se de um processo de colonização que ao expandir plantações de 

café à região, acaba invadindo e usurpando a extensão territorial tradicionalmente 

habitada pelos Xetá. A violência com que se deu tal processo acaba por submeter 

os Xetá a uma “tecnologia do contato e das remoções” que resulta em ações 

específicas de extermínio, redução populacional, envenenamentos e deslocamento 

compulsório de seu território (Lima, 2016:29). Estimados em cerca de 250 pessoas 

(cf. Fernandes, 1959:31), no curto espaço de uma década, 1950-1960, os Xetá 

foram reduzidos a poucos sobreviventes, desterrados, e “jogados ao esquecimento” 

a partir da Ditadura Militar (CNV, 2014, vol. 2: 220). Amparado na Lei nº 2.889/56, 

em 2014, tal processo foi qualificado como genocídio pelo Ministério Público do 

Paraná no âmbito da Comissão Estadual da Verdade (CEV-PR, 2014, s/p). 

A partir da década de 1990, os Xetá passam a subverter a imagem de povo 

extinto ou em vias de extinção, como vinha se consolidando desde a retirada da 

Serra dos Dourados. Dali em diante e, especialmente, no período militar se 

propagou a tese da irremediável extinção, tanto no imaginário estatal quanto no 

senso comum e mesmo na literatura antropológica. Em meados daquela década, por 

meio da realização de encontros entre os sobreviventes e seus descendentes, os 

Xetá passam a se articular politicamente, delineando um novo cenário onde 

reivindicam publicamente ao Estado, como medidas de reparação aos danos 

causados no passado, o reconhecimento étnico, a valorização da memória e a 

demarcação territorial. Este período marca o início de um notável processo de 

recuperação demográfica, dado que de 1997 a 2004, a população do grupo 

praticamente dobrou (Funai, 2014:70-71). 

Atualmente, com uma população de cerca de 200 pessoas, os Xetá vivem nas 

cidades de Douradina e Guarapuava (PR), em Chapecó (SC), na TI São Jerônimo 

da Serra (São Jerônimo da Serra – PR), na aldeia Kakané Porã (Curitiba – PR) e 
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outras localidades. Dos que sofreram de forma direta os abusos praticados pelo 

Estado na Serra dos Dourados durante período de 1950 e 1960, até agora sabe-se 

que apenas seis Xetá estão vivos, não sendo improvável, no entanto, a existência de 

outros dispersos e até o momento desconhecidos. 

A partir deste panorama sumariamente apresentado acerca do grupo, esta 

pesquisa se apresenta como uma proposta de análise de setes décadas das 

representações construídas sobre os Xetá em publicações jornalísticas. 

 

O percurso de pesquisa 

Esta monografia resulta do aprofundamento das discussões preliminares 

suscitadas no âmbito de uma pesquisa de Iniciação Científica (IC) realizada durante 

os dois últimos anos do curso de graduação em ciências sociais na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). Assim, foi no final de 2015, que a convite da minha 

orientadora Edilene Coffaci de Lima, antropóloga do Departamento de Antropologia 

da UFPR (DEAN), iniciei o estudo cuja temática refere-se à construção da imagem 

dos índios Xetá no meio jornalístico. Com o recorte temporal compreendido entre a 

efetivação do contato do Estado com os Xetá, em meados da década de 1940, até 

os dias atuais. Tanto a pesquisa de IC quanto esta monografia de conclusão de 

curso tiveram como objetivo principal mapear e analisar as notícias e reportagens 

que foram publicadas sobre o grupo, em jornais, revistas, e mais recentemente na 

internet, durante sete décadas. Assim sendo, a localização dessas publicações se 

colocou como fase inicial e necessária para a etapa seguinte, que era a de análise e 

escrita. Ou seja, antes de me lançar na busca e exame das representações 

historicamente construídas sobre os Xetá, foi necessário encontrar onde tais 

representações estavam publicadas. Em suma, quais eram os jornais e revistas que 

desde a década de 1940 veicularam tais imagens. 

Em um primeiro momento, então, fez-se necessária a busca por documentação 

jornalística em instituições tais como Biblioteca Pública do Paraná, Museu 

Paranaense, Museus de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do 

Paraná (MAE-UFPR) e Círculo de Estudos Bandeirantes, todos sediados em 

Curitiba. Nestas instituições, as reportagens foram encontradas de dois modos 

distintos. 
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No Museu Paranaense, que é uma instituição que mantém em seu arquivo, 

pastas e caixas com documentações e registros variados sobre os Xetá, o contato 

com o material jornalístico se deu sem que, previamente, eu soubesse os títulos e 

jornais que deveria buscar. Neste caso, a procura se deu de forma rápida, de modo 

que dois dias de visita ao museu foram suficientes para vasculhar as caixas com 

registros e recortes de jornais sobre os Xetá que a instituição colocou a minha 

disposição.  

Já no Círculo de Estudos Bandeirantes e na Biblioteca Pública do Paraná, eu já 

sabia previamente quais títulos e jornais deveriam ser buscados, uma vez que, a 

partir referências jornalísticas encontradas no interior de textos acadêmicos sobre os 

Xetá1, foi possível listar alguns jornais e revistas que tematizaram o grupo. Assim, no 

que se refere ao Círculo de Estudos Bandeirantes, além de algumas reportagens 

que minha orientadora já havia encontrado na instituição, foi possível localizar a 

matéria publicada internacionalmente pela revista Time, em 05 de janeiro de 1959. 

Contudo, das quatro instituições, a Biblioteca Pública do Paraná foi a que 

apresentou em seu acervo o maior número de publicações, onde se destacam os 

jornais e revistas locais mais antigos, tais como os jornais da Gazeta do Povo e O 

Estado do Paraná, e as revistas Panorama, e da Guaíra. Deste modo, as visitas à 

biblioteca foram mais frequentes que as demais instituições2.  

Além de localizar tais materiais nessas instituições, fez-se necessária o 

processo de digitalização. Por meio de fotografia de telefone celular, as notícias e 

reportagens encontradas foram convertidas em imagens e posteriormente somadas 

às publicações obtidas em acervos digitais online. Neste ponto convém colocar que 

foi na internet que a maioria das notícias que servem como fontes para esta 

pesquisa foram encontradas. De modo que os títulos, os veículos em que foram 

publicados e as datas de todas a publicações constam listadas em ANEXO I. No que 

se refere à pesquisa online, ela se deu de duas formas. Em alguns casos, 

aproveitando o serviço de busca oferecido pela Google, por meio de palavras-chave, 

foi possível o redirecionamento a sites que produziram algum tipo de conteúdo 

jornalístico sobre o grupo. A maioria, no entanto, foi obtida através do acervo digital 

                                            
1
 Destaco aqui o trabalho de Silva (1998), em que parte das referências são fontes jornalísticas. 

2
 Não menciono o MAE, pois embora o seu acervo conte com recortes de jornais, dos que 

foram colocados a minha disposição nenhum se referia aos Xetá.  
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mantido e disponibilizado pelo Instituto Socioambiental – ISA e pelo Armazém 

Memória em suas respectivas páginas na internet3.  

Uma vez obtidas as reportagens em formato digital, elas foram organizadas 

cronologicamente, e lidas de modo a identificar que representações foram 

construidas sobre os Xetá. A partir da articulação feita entre a leitura dos jornais e os 

dados obtidos sobre o grupo através de fontes etnográficas e históricas, foi possível 

analisar as transformações pelas quais tais imagens passaram ao longo de sete 

décadas. 

 De caráter estritamente documental, esta investicação caracteriza-se por se 

desenvolver numa condição em que o arquivo é tomado como campo, constituindo-

se como um cenário onde podem ser buscados objetos relevantes para a reflexão 

antropológica (Frehse, 2005: 132). Comparada à noção de campo predominante na 

tradição antropológica que encontra no método malinowskiano a referência canônica 

para obtenção de dados, o arquivo enquanto campo se apresenta peculiarmente. 

Enquanto a partir de Malinowski encontra-se a "observação participante", no arquivo, 

"embora sem poder participar fisicamente, o pesquisador observa... lança mão da 

visão, e por meio dela, lê textos, contempla imagens, inquire a materialidade da 

documentação e o seu conteúdo" (:136). Dessa forma, neste tipo de pesquisa, 

embora não se tenha uma situação de contato intímo com os pesquisados, tal como 

definida pela noção clássica de campo na antropologia, se estabelece um "corpo a 

corpo com o arquivo", em que é possível estabelecer um espaço de interlocução 

com os discursos que integram a documentação. Dessa forma, foi com a atenção 

voltada à observação e à leitura das reportagens em arquivos, que pude analisar em 

meio aos discursos enunciados nos jornais, que representações foram forjadas 

                                            
3
 O ISA é uma instituição não governamental que desde 1994 atua em defesa de questões 

sociais relativas ao meio-ambiente, ao patrimônio cultural e aos direitos dos povos. Em sua página 
"Povos Índígenas do Brasil", onde reune informações sobre diversos povos indígenas do país, 
encontra-se uma sessão em que estão disponíveis notícias jornalísticas sobre estes povos. Já o 
Armazém Memória é um acervo digital, construído coletivamente para manutenção de bibliotecas 
públicas virtuais interligadas em um sistema de busca direto de conteúdos. Em sua página de internet 
encontram-se reunidos coleções de periódicos, depoimentos, livros, vídeos, áudios, artigos, 
documentos e imagens, bem como obras de natureza histórica, jurídica e educativa, com foco nos 
direitos humanos. O acesso a sua hemeroteca de temática indígena permitiu encontrar diversos 
registros jornalísticos sobre os Xetá, em que se destaca, o acervo completo do Jornal Porantim 
publicado pelo CIMI - Conselho Indigenista Missionário. 



11 
 

sobre os Xetá, cujo resultado apresento subdividido em quatro partes (capítulos I, II 

e III, e Considerações Finais). 

No “Capítulo I – Os Sobreviventes da Idade-da-Pedra”, analiso as primeiras 

notícias e reportagens compreendidas dentro do período que se inicia na década de 

1950 até final da década 1960. Nesta parte, busquei demonstrar como estas 

publicações, datadas do período em que as companhias de colonização já estavam 

atuando sobre o território dos índios na Serra dos Dourados, elaboram uma imagem 

dos Xetá em que se sobressai a noção de primitivismo como marca definidora do 

grupo. Como se verá, tais matérias se caracterizam pelo teor denunciativo da 

colonização enquanto um processo violento que estaria extinguindo os índios; pela 

abordagem naturalista na qual se baseiam para a compreensão dos 

comportamentos Xetá; bem como pela perspectiva preservacionista enquanto 

fundamento dos argumentos enunciados em defesa da criação de “reservas” onde 

se pudesse proteger o grupo. 

O “Capítulo II – Os Sobreviventes do Extermínio” apresenta a análise das 

imagens produzidas sobre os Xetá dentro do recorte temporal que vai da década de 

1970 até o final da de 1990. Neste capítulo busco examinar como as imagens 

iniciais das décadas anteriores que se referem a “índios selvagens” e “sobreviventes 

da idade-da-pedra” é transformada na de “índios aculturados” e “sobreviventes do 

extermínio”. A extinção, anunciada e temida nas páginas das décadas anteriores, 

neste período é apresentada como um “fato concretizado” e, supõe-se, irreversível. 

Contudo, não se referindo apenas às mortes ocorridas no passado, a extinção 

apresenta-se atrelada à ideia de “aculturação” e a uma noção de pertencimento 

étnico fundamentalmente biologicista, que anula a perspectiva de vida futura aos 

Xetá. 

O “Capítulo III – Índios Ressurgidos” apresenta as imagens delimitadas no 

período que se inicia em início em 2000 e alcança o momento presente. Esta parte 

se caracteriza pela tentativa de evidenciar como no contexto do século XXI, aos se 

articularem politicamente em torno de pautas territoriais e identitárias, e 

apresentarem considerável recuperação demográfica, os Xetá são representados 
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como índios que “ressurgiram”4. Parte significativa das matérias encontradas foram 

publicadas pelo Jornal Porantim, cuja posição demarcada nos textos alinha-se aos 

interesses políticos indígenas em geral, e Xetá, em específico. Outras reportagens, 

no entanto, apresentam-se na contramão desses interesses, situação em que se 

verifica a conformação de imagens que visam sustentar diferentes argumentos em 

nome de uma ilegitimidade da posse territorial Xetá. 

Já em “Considerações Finais”, retomo em síntese o que foi discutido ao longo 

do trabalho e faço um breve apontamento sobre questões relevantes a serem 

pesquisadas sobre os Xetá a partir do que foi exposto. 

É necessário pontuar, ainda, que embora a divisão dos capítulos siga uma 

ordem cronológica delimitada por décadas específicas, esta não deve ser vista como 

uma segmentação rígida e fechada em si mesma. Assim, algumas representações 

que estão circunscritas dentro de um capítulo específico podem aparecer, ao menos 

incidentalmente, em fontes análisadas de outro capítulo. No entanto, é ao observar o 

panorama geral das representações identificadas na documentação jornalística que 

se percebe que algumas imagens preponderam e aparecem com mais ênfase dentro 

de um contexto específico. Assim sendo, a estruturação da monografia foi feita de 

acordo com características mais salientes apresentadas pelas fontes. 

Por fim, este trabalho se insere num quadro mais amplo de temas relacionados 

às representações, nas quais a sociedade brasileira, em diversas instituições 

constróem imagens a respeito das populações indígenas que vivem dentro do 

território nacional. Assim, os discursos jornalísticos, a educação escolar, a produção 

acadêmica, os museus, as expressões artísticas, as práticas Estatais, a publicidade, 

etc, constituem espaços envolvidos na construção imagética dos índios, bem como 

implicados em questões sociais e políticas concernentes aos povos indígenas. Logo, 

por meio desta pesquisa, cumpre registrar, como os índios Xetá foram 

representados historicamente pelo jornalismo impresso, e mais recentemente, 

digital. 

 

                                            
4
 Segundo Arruti (2006), no mesmo período, uma alta concentração de grupos indígenas do 

Nordeste brasileiro passou por processos de “ressurgimento”, “emergências” e similares, sendo estas 
designações alternativas para o que na antropologia se designa também como “etnogênese”.  
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CAPÍTULO I: OS SOBREVIVENTES DA IDADE-DA-PEDRA 

 

 A imagem inicial é a de desconhecido. Ainda não identificados como “Xetá”, 

os índios da Serra dos Dourados despontam nas primeiras reportagens, a partir da 

metade da década de 1950, como uma grande descoberta. Os títulos “No rasto do 

desconhecido selvícola da Serra dos Dourados” (O Estado do Paraná, 1955), “Tribo 

de Índios Primitivos Descoberta na Serra dos Dourados” (Diário da Noite, 1956) e 

“Índios desconhecidos localizados no Paraná” (Diário de Belo Horizonte, 1956) dão 

mostras de como inicialmente os Xetá aparecem como uma novidade. As primeiras 

publicações surgem no período em que as companhias colonizadoras de café já 

haviam alcançado, no noroeste paranaense, o território tradicionalmente habitado 

pelos Xetá, e tendo como plano de fundo histórico o tema do contato, a espoliação 

das terras e a denúncia de um extermínio em curso, as notícias e reportagens 

começam a produzir narrativas a partir das quais surgem as primeiras 

representações que se tem sobre este “outro” até então desconhecido.  

Quando falam em “contato inicial”, o ponto de vista comum às narrativas 

jornalísticas refere-se a um episódio pontual: a iniciativa de um grupo de seis Xetá 

que havia buscado o encontro com moradores de uma fazenda local em dezembro 

de 1954. Trata-se da fazenda Santa Rosa, instalada na Serra dos Dourados em uma 

área de 1.400 alqueires cedida em 1951, pelo governo do Paraná, ao então 

deputado estadual Antônio Lustosa de Oliveira (CNV: 224). No entanto, na fazenda 

morava o casal Antônio Lustosa de Freitas (sobrinho do deputado) e Carolina Alves 

Freitas, sendo que foi com ambos que os seis índios se defrontaram. Tendo por 

fonte os moradores da região, o episódio no qual os índios foram até à fazenda foi 

assim relatado pela Revista da Guaíra (1955a): 

Em fins de 54, esses índios em número de pequenos grupos, vieram à 
fazenda Santa Rosa, da Gleba 8, da Serra dos Dourados, no Município de 
Cruzeiro do Oeste, tentando invadir o rancho do capataz da fazenda, senhor 
Antônio Lustosa de Freitas, fazenda essa de propriedade do deputado 
Lustosa. Graças à dedicação desinteressada do senhor Antonio, pôde haver 
o primeiro contacto dos índios com o branco. 

O mesmo acontecimento é narrado pelo Estado do Paraná (1955) 

[...] um grupo de robustos indivíduos, homens e mulheres inteiramente nús 
avançavam em direção a sua casa que fica nos confins da gleba 8 na Serra 
dos Dourados. Frente ao inesperado acontecimento o caseiro, Antonio de 
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Freitas, como é lógico, atônito, pensando num verdadeiro ataque de 
consequências imprevisíveis, num ímpeto de coragem barrou o grupo a 
porta da casa, brandindo facão.  
Diante a algazarra em que permanecia o grupo de indígenas, o dono da 
casa, o branco, lançou mão de um estratagema – verdadeiro meio de 
fortuna – atirando no terreiro punhados de açúcar. Isso não só tranquilizou a 
gente indígena como o próprio branco e sua família, esposa e filhos 
pequeninos. Os indivíduos se atiraram ao chão e começaram a comer 
sofregamente o açúcar.  
Ao que se refere esse homem, os índios se tornaram agradecidos e por isso 
viram nele um amigo, tanto é que duas vezes mais apareceram no mesmo 
local, sempre com o fito de se locupetarem da comida.  
Êsses fatos foram apontados para justificar que o gentio que vive na Serra 
dos Dourados deveria estar passando fome. 

Chama atenção, que em ambas as reportagens são os índios que aparecem 

avançando e invadindo o espaço dos colonos, e não o contrário, perspectiva que no 

caso da reportagem da Revista da Guaíra soa contraditório com todas as passagens 

que sugerem que os índios seriam os “legítimos donos da terra”, bem como com o 

título que, em alusão aos índios, diz “Esta terra tem dono!”.  

Comunicado sobre este acontecimento, o Serviço de Proteção aos Índios – 

SPI, na época o órgão estatal responsável pela política indigenista brasileira, 

mobilizou um corpo de pessoas de diferentes instituições para se dirigirem à 

localidade. Assim, no dia 15 de outubro de 1955, a Revista da Guaíra incluiu seus 

repórteres juntos a uma equipe5, para realizarem a primeira expedição oficial de 

contatodo SPI com o “grupo de índios ainda desconhecidos” (Revista da Guaíra, 

1955a)6. Não tendo obtido sucesso em encontrar os índios, em novembro daquele 

ano uma segunda expedição foi organizada7. Nesta ocasião os expedicionários 

encontraram alguns daqueles seis índios na fazenda Santa Rosa, e outros em 

acampamentos no interior das matas. Ademais, uma menina Xetá, conhecida hoje 

                                            
5
 Participaram desta expedição, Dival José de Souza, Chefe da 7"IR/SPI, Durval Antunes 

Machado, Auxiliar de Inspetor 7ªIR/SPI, Prof. José Loureiro Fernandes e o acadêmico Ney Barreto, 
como representantes do Instituto de Pesquisas da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da atual 
Universidade Federal do Paraná, dois repórteres da Revista da Guaíra e Antonio Lustosa de Oliveira. 
Além destes, acompanharam a equipe como guias e intérpretes, duas crianças Xetá (Tuca e Kaiuá) 
que foram retiradas de suas famílias anos antes por colonos na Serra dos Dourados. Entregues ao 
SPI, ambos estavam vivendo desde então em Curitiba (Silva, 1998:181). 

6
 Embora conste como primeira expedição oficial de contato, de acordo com relatório produzido 

pelo inspetor do SPI Deocleciano de Souza Nenê, a existência dos indígenas vivendo na Serra dos 
Dourados já havia sido constatada pelo órgão em 1949, e reiterada em 1951, a partir de expedições 
realizadas por ele e pelo auxiliar Wismar da Costa Filho. Ambos solicitaram a 7ªIR/SPI medida de 
proteção aos índios, que acabaram sendo negadas pelo chefe da Inspetoria, Lourival da Mota Cabral, 
sob alegação que já não existiam mais índios não contatados no Paraná. (CNV:224) 

7
 Desta segunda expedição participaram novamente Tuca e Kaiuá, como guias e intérpretes, 

Dival José de Souza, Durval Antunes Machado, Antônio Lustosa de Oliveira, Vladimir Kozák, 
cinetécnico da Universidade do Paraná, e os repórteres da revista Guaira (Silva, 1998:182). 
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como Ã, foi capturada e levada para Curitiba pelo chefe da Sétima Inspetoria 

Regional do SPI, Dival José de Souza. (Silva, 2003: 12). Esta segunda reportagem 

também resultou em uma reportagem pela Revista da Guaíra, em cuja edição a 

capa trazia uma fotografia dos Xetá. 

 

 

Figura 1: Xetá em capa de revista. Fonte: Revista da Guaíra, dez. 1955 

 

No que se refere à reportagem da primeira expedição de contato, há que se 

destacar que embora os membros da expedição não tenham obtido sucesso no 

encontro corpo a corpo com os Xetá que ainda viviam na Serra dos Dourados, isso 

não impossibilitou que retornassem de lá com as primeiras informações e 
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especulações acerca do grupo. Isto porque durante os dias em que lá estiveram, os 

membros da equipe se apossaram dos objetos da cultura material Xetá que 

encontraram nas aldeias localizadas no interior das matas por onde andaram 

guiados por Tuca e Kaiuá, e a partir das observações obtidas  junto a estes 

materiais, aos relatos dos moradores da região e às informações dadas pelas duas 

crianças Xetá, foi José Loureiro Fernandes quem propôs as primeiras características 

Xetá que passaram a alcançar um público mais amplo com a sua disseminação em 

jornais e revistas. Assim a própria Revista da Guaíra colocava que  

após exames realizados pelo professor Loureiro, nos acampamentos e do 
material ali existentes, revelaram aspectos curiosos da cultural material 
desses índios selvícolas. Sendo a revelação mais sensacional a da 
existência do instrumental de pedra e osso, atestando, que entre esses 
índios sobreviviam aspectos culturais da IDADE DA PEDRA POLIDA. 
(1955a). 

A última parte da reportagem trazia informações de que “o material demonstra 

que esses Indios são Guaranisados” e que se tratava de uma “raça primitiva” que há 

muito habitava a região. A reportagem se dedica ainda a apontar o material ausente: 

os índios em questão“nunca possuíram e nem possuem ferramentas metálicas”, já a 

agricultura e a cerâmica também serão abordadas como aspectos inexistentes da 

vida Xetá. 

Tanto os materiais encontrados, quanto as conclusões alcançadas a respeito 

do grupo, são enunciados pela Revista da Guaíra e outros jornais que a tomam 

como referência para narrar o ocorrido. Assim, cinzel feito de osso de anta, quebra-

coquinhos, raspadores, pilões, madeiras umedecidas para preparo de arcos e 

flechas, fibras para confecção de cordas, machado-de-pedra e outros, são 

apontados como vestígios de uma indústria lítica que “oferecem as primeiras 

indicações sobre o estádio primitivo dos selvícolas” (Revista Panorama, 1961). 

Referindo-se a outras expedições posteriores, a Revista Panorama (1961) diz: “Em 

quatro expedições sucessivas, de 1956 a 1958, o material recolhido entre êsses 

índios revelaria tratar-se de remanescentes de uma tribo que pudera sobreviver num 

estágio muito primitivo, a bem dizer em plena idade da pedra da éra precabralina”.  

Detenhamo-nos ainda na questão de que nestas, mas também em outras incursões 

nas matas, as reportagens relatam que os expedicionários não só levavam materiais 

indígenas, como deixavam seus próprios objetos nos acampamentos encontrados, e 

temos que o conhecimento acerca deste Outro foi intermediado inicialmente pelos 
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objetos. Assim, da mesma forma que no interior das narrativas jornalísticas 

encontra-se que “os estudos etnológicos para a perfeita identificação” do grupo 

estavam a cargo da lida de pesquisadores com os materiais indígenas (Diário da 

Noite, 1956). Registre-se que as narrativas Xetá colhidas por Silva (1998) indicou 

que o grupo também elaborava um conhecimento específico acerca de quem eram 

os brancos (em sua língua os kikãtxu), a partir do contato com machados, facão, 

espingarda, gado, cachorro, avião, etc. O deslumbre dos brancos pelo machado de 

pedra e outros materiais líticos produzidos pelo Xetá expresso nos jornais, era 

correlato às especulações Xetá a respeito do machado de ferro e outros 

instrumentos produzidos pelos brancos. 

Como se vê, as reportagens acabam propondo um primeiro conhecimento 

acerca deste Outro que é apresentado como “desconhecido”. Com base nos estudos 

etnológicos em curso, o primitivismo é uma característica Xetá enfatizada por todos 

os jornais e revistas da época. Antes de avançar sobre a especificidade desse 

primitivismo que os jornais reproduzem como um elemento definidor dos Xetá, é 

preciso ter em consideração que esta caracterização leva em conta toda uma 

elaboração discursiva acerca da região onde o grupo vivia, donde a Serra dos 

Dourados aparece como um espaço Outro que se opunha ao ambiente civilizado. 

Inicialmente, convém indicar que sobre este espaço também temos a imagem 

do “desconhecido”. A primeira reportagem da Revista da Guaíra, sobre a qual 

vínhamos falando, ao contar como se deu o percurso de expedição à Serra dos 

Dourados, após narrar a saída de Curitiba-PR pela manhã e a chegada à Campo 

Mourão-PR já no fim da noite, comunica que de lá os viajantes rumaram em 

camionetes para Umuarama-PR, sendo este município o “último sinal de civilização”, 

de onde seguiram à região dos índios. Em uma das fotografias que compõe a 

matéria, aparecem os homens da expedição andando em fila em direção à “fabulosa 

floresta”, e o texto da legenda informa que ali se iniciava uma “marcha para o 

desconhecido”. Este espaço “desconhecido” e externo ao civilizado, tal como muito 

se disse a respeito dos índios que lá viviam, é apresentado também como primitivo. 

“Seu ambiente nativo era considerado dos mais primitivos”, conforme registra a 

Folha de São Paulo (1962). A ideia normalmente difundida era a de que os Xetá 

viviam em um espaço que há milênios encontrava-se em estado prístino e intocado, 

pressupondo a não interferência da mão ameríndia em sua composição. Como obra 
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de si mesma, a mata “primitiva”, como consta nas reportagens, parece ter erguida a 

si própria. A perspectiva, não sendo a de que existiria uma relação estabelecida 

entre o modo de vida Xetá e os diferentes seres com os quais se compartilha o 

espaço, era a de que havia uma integração simbiótica do índio a um domínio cuja 

agência os regia a ponto de moldar-lhes até a fisionomia. “O corpo embrutecido 

pelas selvas”, como consta em uma das legendas, é o que fazia dos Xetá, “exímios 

arqueiros” (Revista da Guaíra, 1955b). Assim, o primitivismo da mata era inseparável 

do primitivismo indígena – uma equivalência que se expressou textualmente: “[...] o 

ruído sinistro das matas, o ‘tuff’ da onça acompanhado do ronco dos selvagens, 

irritavam nossos nervos já exaustos das caminhadas”; “Surgem por entre as 

folhagens bárbaras a primeira fisionomia de um belo horripilante” (Revista Da 

Guaíra, 1955b). 

Neste espaço, os índios Xetá, ou selvícolas e gentios, como são comumente 

identificados, são caracterizados como caçadores-coletores, nômades que andavam 

nus e que viviam em “estado selvagem [...] completamente indenes do contacto com 

populações civilizadas” (Gazeta do Povo, 1955). Com exceção do O Estado do 

Paraná (1955) que traz relatos de que os índios provocavam “os civilizados com 

perigosas artimanhas”, as demais reportagens tratam os Xetá como “pacíficos”, “não 

belicosos”, mas “esquivo ao contacto” (Gazeta do Povo, 1955). A partir de uma 

cultura “rudimentar” e “atrasada”, os Xetá aparecem como aqueles que viviam entre 

“folhagens bárbaras” (Revista da Guaíra, 1955b), “escondidos” em meio a 

“vegetação soberba” (O Estado do Paraná, 1955), e respondendo a necessidades 

postas pela natureza. Assim, a Revista Panorama (1961) os descreve: 

Os xetá erram pelas matas com um grupo semi-nômade, coletor e caçador, 
sendo extremamente difícil encontra-los, utilizando um tosco equipamento 
de madeira, de pedra e de osso. Os Xetá não conhecem a agricultura nem a 
cerâmica, de sorte que levam os frutos e as caças diretamente ao fogo, por 
um precário processo. 

A Revista da Guaíra (1955a) indicará que os Xetá têm pouca noção de higiene, 

bastando uma palmeira tombada para “satisfação de suas necessidades 

fisiológicas”, e colocará até o ato de assar os animais como um procedimento 

desempenhado ao modus “natural”. Já a Revista Panorama (1961) enxerga na 

busca que os Xetá empreendiam pela coleta de mel, um modo de atender a uma 

“exigência orgânica insubstituível”. Além disso, a fome aparece como força motriz 



19 
 

exclusiva que explica a iniciativa do contato dos seis Xetá com os moradores da 

fazenda Santa Rosa: 

A notícia do aparecimento de índios selvagens coincide com 
asdemarcações deglebas de terras da Serra dos Dourados. [...] O contacto 
dos índios, ao que seconcluiu com as turmas de demarcação e os poucos 
habitantes do local, travou-se exclusivamente pela fome gerada entre os 
mesmos. Fome provocada pelaganância dos civilizados”. (Revista da 
Guaíra, 1955a, grifo nosso) 

Já o jornal O Estado do Paraná (1955), por exemplo, na reportagem “No rasto 

dodesconhecido selvícola da Serra dos Dourados (II)” declara que a fome teria 

“forçado um contacto com o homem branco” (grifo nosso). Sobre esta questão, é 

preciso colocar, no entanto, que a maior parte das reportagens está de acordo em 

apontar que a fome surge como efeito da presença dos empregados das 

colonizadoras na região, cujas atividades devastadoras estariam exaurindo os 

recursos e afugentando os animais de caça. Algumas outras, em menor número, 

atribuirão o esgotamento de fontes de alimentos às geadas ocorridas na região.Tal 

explicação se constitui como um caso em que diferentes forças naturais se 

sobredeterminam: a fome, como processo fisiológico que força e explica a iniciativa 

Xetá, é ela própria explicada e ocasionada por um acidente meteorológico. Neste 

caso, a geada, a mudança drástica da paisagem da Serra dos Dourados, a fome e o 

contato, são etapas de um mesmo processo desencadeado por acidentes naturais. 

Nas poucas reportagens que se apoiam nesta perspectiva (cf. Time, 1959; Revista 

Panorama, 1961) embora não esteja diretamente enunciado, parece estar implícita a 

assertiva de que os Xetá viviam segundo a sua subsistência, ou seja, como uma 

sociedade que 

[...] alimenta seus membros apenas com o estritamente necessário, 
encontrando-se assim à mercê do menor acidente natural (seca, inundação 
etc.), já que a diminuição dos recursos se traduziria mecanicamente pela 
impossibilidade de alimentar todos. Ou, em outros termos, [como] 
sociedades arcaicas [que] não vivem, mas sobrevivem, sua existência é um 
combate interminável contra a fome, pois elas são incapazes de produzir 
excedentes, por carência tecnológica e, além disso, cultural. (Clastres, 

2012: 32) 

Constatação tanto mais notável quando temos que é sobre o signo de 

“sobreviventes” da idade-da-pedra que a existência Xetá na metade do século XX é 

enunciada, e quando longas caminhadas em busca de caça é apresentada como a 

atividade predominante dos Xetá adultos (Revista Panorama, 1961). 
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Quanto às emoções dos Xetá, algumas poucas linhas foram destinadas pela 

Revista da Guaíra (1955b) para descrever a forma com a qual Tuca se comportou 

ao reencontrar seus familiares que não via há anos, episódio que aparece como “um 

quadro deveras impressionante: maneiras exóticas e procedimento frio (o que nos 

impede de dizer quanto ao sentimento do índio)”. Já a revista Time (1959), além de 

comentar que entre os Xetá “Afeição parece estar ausente; não há palavra para o 

amor na língua Xetá”, considerou a capacidade de Koi8 em guiar a equipe de contato 

na Serra dos Dourados como um comportamento instintivamente orientado: “Por 

algum instinto ao invés de memória, Koi levou Loureiro aos acampamentos de seu 

povo […]”9. 

Claro está que as imagens construídas sobre os Xetá durante o período aqui 

analisado respeitam a uma perspectiva naturalista. Assim, os Xetá seriam índios que 

viviam, a partir de uma cultura ultrapassada, segundo condicionantes postas por 

uma outra ordem que os transcende, a natureza. Tal constatação evoca os 

apontamentos de Clastres (2004) sobre o discurso naturalista que se construiu sobre 

a guerra na etnologia. Segundo o autor, tal discurso, ao compreender a agressão 

como uma propriedade inerente à espécie, ou seja, como um dado natural que 

estaria inscrito no ser biológico do homem com o objetivo de assegurar a sua 

subsistência econômica, estaria reduzindo o fenômeno guerreiro a uma propriedade 

zoológica do humano. Assim, do mesmo modo que temos que em meio ao discurso 

naturalista criticado por Clastres, os aspectos sociológicos da guerra, que nada mais 

seria que um “’análogo’, um desdobramento da caça” (:224), se veem dissolvidos em 

propriedades biológicas, nas reportagens aqui trazidas, o mesmo acontece com a 

caça e coleta empreendida pelos Xetá, os “povos naturais” (Gazeta do Povo, 1959). 

Como par oposto a esta imagem do índio, temos a construção imagética do 

branco, um agente de cultura civilizada, mas que na pessoa dos colonizadores 

gananciosos, por devastarem os feitos da natureza sem qualquer benefício próprio, 

estariam corrompendo a si próprios moralmente. “A insânia pioneira perturba a obra 

da natureza” é manchete do jornal Gazeta do Povo (1959). Assim, os textos, que em 

sua maioria articulam um teor denunciativo ao processo colonizador do noroeste do 

                                            
8
A julgar pelas narrativas da reportagem, o índio que denominam “Koi” é Kuein. 

9
 A reportagem da Time (1959) foi publicada em inglês. Para esta monografia, as passagens 

citadas foram traduzidas por mim. 
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Paraná, acabam por mobilizar vocábulos como “insânia”, “inconsciência”, 

“insensatez” e outros para qualificar a falta de bom senso que estaria orientando 

uma ação destruidora. Deste modo, nas linhas dessa denúncia se entrevê a 

acusação dos vícios morais do civilizado, donde o índio “selvagem” aparece, tal 

como nas imagens encontradas sobre os tupis da costa em textos do século XVI, 

como contraponto à “má consciência da civilização”, o índio enquanto “juízo moral” 

que expõe, tanto lá, como aqui, uma “duradoura imagem, a do selvagem como 

testemunha de acusação de uma civilização corruptora e sanguinária”. (Carneiro da 

Cunha, 2009:190-191). 

Enquanto efeito do pioneirismo, a devastação aparece como um problema que 

atinge o noroeste do Paraná, fundamentalmente a Serra dos Dourados e os índios 

Xetá, e será a partir de um ideal preservacionista que as reportagens construirão o 

discurso de denúncia.  

A destruição a que se referem especifica uma preocupação com a degradação 

física da região. Com referências diretas aos estudos de Reinhard Maack, na época 

geólogo e ambientalista da Universidade Federal do Paraná, as reportagens 

persistirão em apontar os riscos de desertificação do solo paranaense como 

consequência de uma colonização predatória em uma região cuja composição da 

terra era imprópria para agricultura extensiva do café.  

Sobre o tema, a reportagem “Os sobreviventes da Idade da Pedra”, da Revista 

Panorama (1961), dedica o seguinte parágrafo 

Não se trata, é claro, de opôr obstáculos ao processo inelutável de 
destruição criadora da civilização. Mas apenas de evitar a destruição pela 
destruição. Sabe-se que a invasão cafeeira nessa região do noroeste 
paranaense, entre baixo Ivaí eas terras compreendidas entre o 
Paranapanema e o Piquirí, onde se situa a Serra dos Dourados, poderá 
transformá-la logo mais numa espécie de Sahara, por se tratar de uma 
extensão de arenitos, sujeito a virar deserto à medida que a mata virgem for 
dali desaparecendo. Assim, sem maior proveito para a civilização se 
exterminará não só o indígena, mergulhado em plena cultura lítica, mas o 
próprio ‘habitat’ para o homem civilizado (grifo nosso) 

Esta citação merece atenção, uma vez que nela a civilização é pensada a partir 

de um determinismo diferente do determinismo a partir do qual pensam os Xetá. 

Enquanto estes últimos viveriam segundo as condições postas por uma ordem 

natural, os brancos estariam vivendo segundo uma cultura que se manifesta 

segundo um “processo inelutável de destruição criadora”. Entende-se que a 
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destruição do noroeste do Paraná não se justificaria, porque a partir dela nada 

poderia ser criado, constituindo-se apenas como um caso de “destruição pela 

destruição” em que se exterminaria o indígena, e sem menor proveito para o 

“homem civilizado”, o meio físico da região. Aqui caberia apontar, no entanto, que as 

declarações das reportagens enfatizam uma previsão de que a cultura predatória do 

civilizado teria como efeito uma reação, também esta destruidora, desencadeada 

pela própria natureza.  

Baseando-se nos efeitos erosivos que já estavam acontecendo na região de 

Paranavaí como consequência da colonização, as reportagens alertam para a 

seguinte questão, que aqui trago nas palavras da Revista da Guaíra (1955a): 

A nenhuma observação ponderada atendeu a febre da civilização pioneira, 
ou melhor, a ganância desenfreada. Na orgia da conquista dos protocolos e 
da posse das glebas, invadiu a região, destruiu a mata primitiva, plantou 
cafezais.  
A insânia dos homens, perturbando a obra benéfica da natureza na 
consolidação vegetal do solo, despertou as dunas fósseis que, há milênios, 
dormiam o seu sono geológico e as ondas de areais arrastadas pelas águas 
e levadas pelos ventos começaram a destruir a obra civilizadora que o 

homem aí empreendeu (grifo nosso) 

Esta natureza figurada na imagem de “dunas fósseis” que se despertam de 

uma inércia milenar para se virar numa investida contra o civilizado em Paranavaí, 

do ponto de vista das notícias, é uma reação. Note-se que de acordo com a Revista 

Panorama (1961), o agente causador resume-se a uma predisposição moral do 

civilizado em ultrapassar limites postos pela própria natureza da região. Assim, de 

acordo com sua reportagem, a produção de café, por si só não constituiria uma 

cultura predatória, de modo que “predatória e destrutiva [seria] a ganância brutal do 

homem que não se detém ao menos nos limites ecológicos da própria área cafeeira, 

sujeitando-se a todos os riscos climáticos e formando desertos”. O pioneirismo, 

como cultura do civilizado que avança para além dos limites prefixados 

naturalmente, estaria colocando em risco a consolidação e composição dos solos 

bem como interferindo em aspectos climáticos por meio de uma cultura de plantio 

destruidor. É notável, no entanto, que em uma matéria da Gazeta do Povo (1955), 

com referência aos primeiros sinais erosivos de Cruzeiro do Oeste, no noroeste do 

Paraná, temos que a reação natural já desencadeada e também figurada em dunas 

de areias estaria agindo no sentido de transpor, numa reviravolta, os limites postos 

pela civilização. 
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Dada a idêntica constituição do solo, o fenômeno repetir-se-á fatalmente, 
em Cruzeiro do Oeste. Aliás, no leito das estradas e nas próprias ruas 
daquela nascente cidade, tivemos a oportunidade de constatar os primeiros 
sinais alarmantes do fenômeno da erosão, pois as chuvas e os ventos, 
varrendo as camadas superficiais de terra roxa, começou a movimentar as 
dunas arenosas. Impressionante naquela cidade ver-se a área 
correspondente aos passeios juntos às casas, protegidas por taboas, numa 
tentativa de impedir, o deslocamento do solo arenoso, e assim assegurar a 
estabilidade das construções (grifo nosso). 

Em outras palavras, trata-se de uma reviravolta, que no plano textual aparece-

nos como uma inversão dos polos de quem ocupa as posições de sujeito e objeto de 

uma ação desestabilizadora: se por um lado temos que a cultura do civilizado 

perturba a obra da natureza, por outro, e como efeito, temos que a natureza aparece 

em cena como aquela reage no sentido de perturbar as obras do civilizado. Estas 

passagens impressionam ainda, quando nos atemos ao contraste que emerge da 

comparação feita entre elas e as caracterizações feitas sobre os Xetá. Se o 

primitivismo Xetá aparece fundamentado num suposto atraso cultural e tecnológico 

que os situa como caçadores-coletores que desconhecem “os mínimos rudimentos 

de agricultura e criação” (Folha de São Paulo, 1962), é notável também que a 

cultura do civilizado, mesmo obtendo o conhecimento científico acerca dos efeitos 

devastadores que suas atividades de colonização causariam à região, age segundo 

a sua destruição. Situação tanto mais paradoxal, quando lembramos que a 

civilização, estágio mais avançado daquilo que outrora se denominou evolução 

cultural, é apontado aqui como destruidor do solo e agente causador de deserto, 

quando “nossa palavra ‘cultura’ [culture] deriva de uma maneira muito tortuosa do 

particípio passado do verbo latino colere, “cultivar”, e extrai alguns de seus 

significados dessa associação com o cultivo do solo” (Wagner, 2012:76). 

Se num sentido ulterior, a “cultura” se constituiu como uma extensão abstrata 

de noções de controle, refinamento e aperfeiçoamento do homem por ele mesmo, 

conotando, tal o “contrato social” de Locke e Rousseau, uma moderação dos 

instintos e desejos “naturais” do homem por imposição da vontade. E se o 

evolucionismo adicionou uma dimensão histórica ao conceito cujo resultado otimista 

é pensado sob o signo do progresso (:77-78). A partir disto uma constatação é 

possível, se persistíssemos numa abordagem evolucionista para pensar as 

diferenças culturais, as reportagens nos mostrariam que a civilização progride e sua 

cultura evolui no sentido oposto ao termo que primeiro a designou. 
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Será no sentido de interromper este processo de devastação em andamento no 

noroeste do Paraná, que algumas reportagens dedicarão parte de seus textos a 

chamar a atenção do Estado para que se tomem medidas administrativas urgentes. 

O ideal preservacionista do qual lançam mão em defesa do ambiente físico é o 

mesmo que dá as bases para a defesa da vida dos Xetá. A principal medida 

sugerida é unânime entre as reportagens: a criação de reserva florestal preservaria 

tanto a região quanto os índios que habitavam nela. Tal sugestão já estava presente 

na primeira reportagem da Revista da Guaíra aqui trazida, onde se veem resgatadas 

as impressões de Reinhard Maack, segundo o qual uma porção da região 

compreendida em ambas as margens do rio Ivaí seria adequada para criação de um 

parque como refúgio de animais de caça no Estado do Paraná (Revista da Guaíra, 

1955a). A Folha da Manhã (1959) traz a proposta no título: “Catedrático Paranaense 

sugere a criação de reserva para preservação dos índios Xetá”. O catedrático a que 

se referem é José Loureiro Fernandes, e no interior da matéria consta que em um 

evento intitulado "I Exposição Sobre o Índio Brasileiro", realizado em Curitiba, o 

pesquisador fez apelos às autoridades federais indicando a necessidade de que 

fosse preservada, como reserva, a área naquele momento ocupada pelos Xetá no 

noroeste do Paraná. A notícia consta que no entender de Loureiro Fernandes, a 

medida seria a “única maneira de salvar essa primitiva população humana”, 

constituindo também um abrigo para fauna e flora da região. 

Sabe-se que duas tentativas de criação de uma reserva que incluísse o 

território tradicionalmente habitado pelos Xetá foram realizadas no período aqui 

analisado. A primeira foi o Parque Florestal Estadual da Serra dos Dourados, 

proposta à Assembleia Legislativa do Paraná em 1955, pelo então Deputado 

Estadual Antônio Lustosa de Oliveira logo de seu retorno da primeira expedição 

oficial de contato. A Gazeta do Povo (1955) escreveu uma matéria cujo conteúdo se 

apresenta como o discurso enunciado pelo deputado à Assembleia Legislativa do 

Paraná naquele período. Nestas linhas se vê que após Lustosa de Oliveira enunciar 

que a situação demandava do Estado medidas drásticas e urgentes a serem 

tomadas para que se pudesse impedir a destruição das “florestas remanescentes”, 

ele coloca que 

Resolverá, assim, o Estado, grandes problemas: impedirá o deserto, salvará 
a floresta, e consequentemente, conservará esse último refugio para a 
fauna paranaense, assegurando para o indígena – primitivo senhor da 
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região - condições de vida quais não temos o direito de explica-lo, sem 
cometermos um dos maiores crimes de lesa-pátria. 

Entretanto, esta iniciativa foi vetada pelo governador Bento Munhoz da Rocha 

sob alegação de que para a área em questão já havia sido deferidos muitos títulos 

de compra (CNV, 2014:226).  

Uma nova esperança surgiu, no entanto, em maio de 1961, quando o 

presidente do país, Jânio Quadros, decretou a aprovação da criação do Parque 

Nacional de Sete Quedas, em cuja área compreendia parte do território Xetá. De 

acordo com Moreira Neto (1967:186), tratava-se de uma iniciativa, que ao surgir 

como alternativa às tentativas de regulamentação de terras indígenas bloqueadas 

em Congresso Nacional, acabava por decretar o Parque de Sete Quedas na 

fronteira com o Paraguai, o Parque Indígena do Xingu ao norte de Mato Grosso, e 

outras nove reservas florestais em locais de alta concentração indígena na região 

amazônica. Com áreas que variavam entre 10.850 km² a 37.900km², os parques 

carregavam o objetivo de proteger os índios e a região em que viviam. Deve-se 

considerar, contudo, outro objetivo que salta aos olhos na leitura das reportagens do 

período: a proteção que se almejava aos Xetá, a princípio funcionaria também em 

favor da ciência, sendo este aspecto amplamente destacado nas notícias. 

Tendo por referência direta os estudos de José Loureiro Fernandes, na época 

o etnólogo que conduziu os primeiros estudos de identificação dos Xetá, e cujo 

interesse antropológico se concentrava mais nos aspectos materiais e tecnológicos 

do grupo, as reportagens traziam em suas páginas as mesmas conclusões a que 

chegava o pesquisador, a saber, que os Xetá eram “representantes de uma raça 

primitiva” (Revista da Guaíra,1955a), tribos que vivem “a fase da pedra polida” 

(Revista da Guaíra, 1955b), “os sobreviventes da Idade da Pedra” (Revista 

Panorama, 1961), entre outros. Daí que, entre o trabalho de Loureiro Fernandes e 

as reportagens da época, encontra-se precisamente uma concordância no que se 

refere a um isolamento geográfico como predicado Xetá que explicaria a 

conservação de “grande parte dosaspectos mais característicos da sua cultura 

originária”, apesar de raras influências guaranis (Fernandes, 1959:46). Assim, há 

certa sintonia entre o que escrevia o pesquisador: 

Pudemos assim comprovar que se tratava de um grupo mantendo-se em 
estádio de cultura primitiva, segregado naquela área da floresta tropical o 
qual devia viverem plena cultura lítica, pois, em todos os acampamentos 
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visitados e estudados, não nos foi dado encontrar qualquer elemento que 
revelasse contatos com os agrupamentos humanos da civilização brasileira 
existentes nas regiões circunvizinhas (Fernandes, 1959:29). 

E o que publicavam as reportagens: “[os Xetá] conseguiram subsistir indenes 

das influências da civilização e, assim, chegar até nossos dias com um equipamento 

tão original quanto seus ascendentes da época do descobrimento” (Revista 

Panorama, 1961). 

Segundo a Revista Panorama (1961), a importância da criação do Parque 

Nacional de Sete Quedas compreendia a proteção da vida dos índios e das “matas 

virgens”, mas também seria “um serviço que se presta à ciência, que [poderia] 

estudar um ‘facies’ vivo da pré-história brasileira”. A reportagem continua 

Disse certa vez um sociólogo estrangeiro invejar os brasileiros que ainda 
podiam travar contacto pessoal com todas as fases do seu passado. Uma 
viagem pelo interior do Brasil equivalia, a seu ver, a um passeio pela 
história. Pois a descoberta dos Xetá é mais que isso. É um mergulho na 
própria pré-história do Brasil. 

Tal passagem traz à tona a reflexão de Fabian (2013:52) sobre como uma 

abordagem evolucionista da antropologia repousa em uma concepção de Tempo 

que não só é naturalizada, como também espacializada. O argumenta avança no 

sentido de demonstrar como tal perspectiva antropológica se relaciona com a 

alteridade por meio de mecanismos temporais que indicam a afirmação da diferença 

enquanto distância. Segundo o autor, “não é a dispersão das culturas humanas no 

espaço o que leva a antropologia a ‘temporalizar’ [...]; é o Tempo naturalizado-

espacializado que dá sentido [...] à distribuição da humanidade no espaço”. A tal 

distanciamento, entendida como “uma persistente e sistemática tendência em 

identificar o(s) referente (s) da antropologia em um Tempo que não o presente do 

produtor do discurso antropológico”, o autor denominou “negação da coetaneidade” 

(:67). 

A partir daqui, já deve estar ficando evidente que tal negação está presente, 

neste caso, no discurso jornalístico que tematizou os Xetá. A diferença temporal que 

se dá dos “primitivos” em relação aos “civilizados” é espacializada – Os Xetá 

conservaram-se isolados no tempo (a idade-da-pedra) porque mantiveram-se 

afastados na Serra dos Dourados, que nas palavras da Revista Panorama (1961) 

não era exatamente “uma  formação de serra, mas um acentuado relevo, por altos 

divisores de água, de acesso muito difícil, o que explica o isolamento do local, 
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coberto de uma floresta tropical quase impenetrável, entre o baixo Ivaí e o rio 

Paraná.” (grifo nosso). 

Logo, é como resquícios da perspectiva teórica evolucionista forjada no século 

XIX, que temos as reportagens acompanhando os estudos que circunscreviam a 

diferença cultural Xetá em um estágio primitivo de desenvolvimento cultural, 

evidenciando assim um isolamento temporal tal que os índios eram identificados 

como representantes vivos da pré-história humana. Pois, se tal como Manuela 

Carneiro da Cunha nos faz saber, até 1970 supunha-se que os índios não tinham 

passado, em parte isso se devia ao evolucionismo, que já um tanto anacrônico, 

postulava serem os índios “o próprio passado, ponto zero da sociabilidade” (Carneiro 

da Cunha, 2009:126). Assim, não seria exagero identificar nos esforços de criação 

de uma reserva, junto ao desejo de se proteger os Xetá, a possibilidade de se 

concretizar um museu vivo, ou, um serviço em favor da manutenção das distâncias 

(temporal e espacial). Distâncias estas que funcionarão como bases subjacentes ao 

argumento pelo qual as reportagens, junto à denúncia, fazem apologia à criação de 

uma reserva onde se possa conservar o primitivismo da mata e dos Xetá – noutros 

termos, o ”ambiente” e o “ambientado”, onde “o ambientado é parte e produto do 

ambiente” (Viveiros de Castro, 1999: 135). 

É neste sentido que a Revista Panorama (1961) compreende a sobrevivência 

Xetá no território do Parque Nacional de Sete Quedas enquanto algo que estava 

subordinado à “resistência que [eles pudessem] oferecer a uma violenta e 

dissolvente mudança de ‘status’, ou seja seus hábitos e seus costumes”. Assim, o 

parque foi instrumentalizado como forma de assegurar a existência de um grupo, 

que aos olhos da reportagem, estava inerentemente atrelada e definida por uma 

suposta cultura originária. Tal perspectiva fez com que a defesa da vida Xetá tivesse 

por condição o seu afastamento geográfico em um ambiente natural, bem como o 

seu isolamento temporal em um ponto pré-histórico, pois só aprisionados à camisa-

de-força de uma ordem que os transcendesse, é que os Xetá estariam seguros dos 

efeitos “violentos” e “dissolventes” característicos da ordem política do civilizado. 

A partir disto, trago uma avaliação contemporânea: 

Atirados de um lado para a outro pela necessidade natural e pelas 
necessidades do capital, os povos indígenas são vistos como registros 
contingentes de realidades mais eminentes. O capitalismo ou o Estado 
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colonial disputam assim com a ordem natural o papel sobrenatural de 
Grande Objetivador. (Viveiros deCastro, 1999:134). 

Resta que à ciência, como grande outro objetivador10, naquele momento só lhe 

interessava os índios enquanto ambientados pela ordem natural, uma vez que com o 

capitalismo e o Estado, a situação histórica acabaria por comprometer a 

originalidade do seu objeto. A partir desta abordagem, a má conduta colonial do 

civilizado é indicada como aquilo que “além de prejudicar os índios, prejudica 

também a ciência”, o parque é concebido como "única maneira de salvá-los”, o resto 

ficando a cargo dos “cientistas empenhados em sua preservação” (Folha de São 

Paulo, 1962). 

O caso da reportagem da revista Time (1959) é emblemático neste sentido. 

Embora não possamos averiguar a veracidade do depoimento que a matéria traz 

como sendo de Loureiro Fernandes, em sua matéria “Living Stone Age”, temos um 

exemplo marcante de como a preservação dos Xetá, enquanto objetos científicos, 

aparece não só como assunto destacado, mas também como causa prioritária dos 

argumentos de defesa. Eles publicam: “‘Seria um crime contra a Ciência’, ele [José 

Loureiro] diz, ‘destruir a cultura Xetá agora. Os Xetás devem ser preservados 

intactos aos redores de suas florestas naturais – pelo menos até que possamos 

completar o estudo sobre eles’”.  

Linhas abaixo a este relato a reportagem declara  

Os próprios Xetás são os piores adversários do professor. Agora que eles 
estão em paz com a civilização depois de quatro séculos, eles estão saindo 
da selva, cortando seus cabelos emaranhados, passando da pedra para 
instrumentos metálicos. Koi é seu líder nesse sentido. "Pedra não é bom", 
declarou na semana passada. "A vida de Xetá não é boa; Fora é melhor”. 
Koi quer ser um motorista de táxi. 

Estas passagens revelam uma perspectiva em que a mudança cultural é por 

um lado apresentada como um obstáculo aos interesses científicos, e por outro, 

como um processo de escolha dos próprios Xetá. Assim, ignorando todas as 

imposições a que os Xetá foram submetidos pelo processo colonizador, a violência 

com que se deu as remoções forçadas e a imposição de diferentes hábitos são 

                                            
10

“[...] nosso ideal de Ciência guia-se precisamente pelo valor da objetividade: deve-se ser 
capaz de especificar a partesubjetiva que entra na visão do objeto, e de não confundir isso com o 
objeto em si. Conhecer, para nós, é dessubjetivartanto quanto possível. Você conhece algo bern 
quando é capaz de vê-lo de fora, como um objeto[...]Ou seja, para nós aboa interpretação do real é 
aquela em que se pode reduzir a intencionalidade do objeto a zero”. (Viveiros de Castro, 2002: 486-
487) 
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obliteradas por uma compreensão que os coloca como desejosos do mundo 

tecnológico e cultural dos brancos. Se nesta passagem os Xetá ocupam a posição 

de pior oponente de pesquisador Loureiro Fernandes, isto deve ao receio de que o 

processo de aculturação – como então se entendia – se concretizasse aos índios da 

etnia. Contudo, no que se refere às crianças Xetá capturadas, a situação se inverte, 

e o temor de que os índios passassem a viver como viviam os brancos é substituído 

por um sentimento de entusiasmo que não só afirma como deseja e apoia tal 

conversão. Assim, a Revista da Guaíra (1955a), reserva um tom elogioso no que se 

refere às possibilidades de “integração e desenvolvimento [de] dois pequenos 

selvícolas à nossa coletividade”. Para tal processo, pelo qual passariam Tuca e 

Kaiuá, incentivam três procedimentos que mais nos parecem três etapas de um 

ritual de iniciação: a abertura de conta no banco, a escolarização, e o batismo 

cristão.  

O recorrente receio de que os índios iriam acabar fez com que se incentivasse, 

com teor imediatismo, a pesquisa dos Xetá. Assim, no "Plano de Pesquisa 

Antropológica Sistemática dos Índios da Serra dos Dourados", redigido por José 

Loureiro Fernandes em 1960, o autor alertou a “necessidade de proceder-se com a 

máxima urgência no estudo dos índios da Serra dos Dourados porque estes índios 

se acham ameaçados de própria extinção” (Fernandes, 1960, apud Lima, no prelo). 

Assim, os Xetá eram apresentados como “A Living Stone Age savages” na mesma 

medida, e neste caso, mesma página, em que eram descritos como “a dying 

people”. (Time, 1959). Entretanto, esta extinção não se referia apenas à redução do 

contingente populacional dos índios, mas ao seu conteúdo cultural. Em suma, os 

índios estavam acabando não só porque estavam sendo mortos, mas também 

porque encontravam-se inescapavelmente em processo de descaracterização. A 

este respeito, em duas situações o pesquisador aparece se referindo aos Xetá como 

um grupo em “fase inicial de aculturação” (cf. Gazeta do Povo, 1959; Diário do 

Paraná, 1960). 

Loureiro Fernandes em uma conferência proferida, em francês, no 

Congresso Internacional de Geografia, realizado em Curitiba, indicou sem meias-

palavras: 

A descoberta dos índios da Serra dos Dourados nos colocou, no Paraná, 
em presença de uma dessas tribos florestais e que diante do avanço da 
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civilização viram seus territórios reduzidos desde o período colonial até 
nossos dias. Esses índios são do mais alto interesse para os estudos 
antropológicos, pois eles representam uma das formas mais interessantes e 

as mais rudimentares de vida na floresta
11

.  

A Revista Panorama (1961), que em seus primeiros parágrafos traz ares de 

otimismo em relação ao decreto de criação do Parque Nacional de Sete Quedas, 

fala na “angústia dos cientistas para colher no menor prazo a maior soma possível 

de dados a respeito desses índios”, e lança a pergunta: 

Por quanto tempo ainda sobreviverá esses índios antes de perderem 
inexoravelmente sua língua e sua cultura? Essa é a pergunta que se fazem 
antropólogos, pois como diz o Prof.Darcy Ribeiro, as tribos subsistentes no 
Brasil devem ser documentadas o mais prontamente, porquanto o que não 
se fizer em nossos dias, com toda certeza não poderá ser feita jamais. 

O otimismo com o qual iniciam, parece funcionar como antítese e antídoto de 

um pessimismo sentimental (Sahlins, 1997), segundo o qual a cultura Xetá seria um 

objeto em vias de extinção, pois estes eram tempos em que os índios não tendo 

passado, tampouco tinham futuro: “vaticinava-se o fim dos últimos grupos indígenas, 

deplorava-se sua assimilação irreversível e sua extinção tida por inelutável diante do 

capital que se expandia nas fronteiras do país” (Carneiro da Cunha, 2009:125). Com 

isso temos que, não se tratando de uma medida de proteção aos modos de vida de 

um sujeito político, histórico e culturalmente específico, as iniciativas de demarcação 

territorial aparecem motivadas pela possibilidade de preservação dos Xetá como 

objetos científicos cujo valor estaria delimitado a sua cultura primitiva. A um só 

tempo, os parques evitariam dois desertos, um enquanto impacto negativo da 

produção cafeeira no solo da região, o outro como processo de esvaziamento de 

uma cultura originalmente ameríndia.  

O que a historiografia sobre os Xetá conta é que apesar das denúncias e dos 

apelos nacionais e internacionais para que se garantisse aos índios o território nos 

anos 1950, com o comando político nas mãos militares na década seguinte, a 

situação dos Xetá não se resolveu. A referência ao militarismo, contudo, já estava 

presente em tempos anteriores em uma reportagem da Revista da Guaíra (1951) 

que, embora não tratasse dos Xetá, tematizava as promessas de um futuro 

promissor que o pioneirismo cafeicultor supostamente vinha trazendo ao Paraná na 

primeira metade do século XX. Sob o título “O ‘General do Café’ assume comando 
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 Tradução de Edilene Coffaci de Lima. 
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econômico do Paraná”, a monocultura cafeeira paranaense é apresentada como 

aquela que, em comparação aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito 

Santo, entre as décadas de 1920 e de 1940, vinha apresentando os melhores 

resultados em termos de crescimento da produtividade. Sua expansão pelas terras 

do estado, de acordo com o texto, “se deu de forma rápida, como bem dispõe a nova 

técnica militar...”. Apontando as estimativas favoráveis às safras para a década de 

1950 a reportagem projeta 

Tendo sido o Estado que apresentou maior índice de crescimento 
demográfico nos últimos 10 anos (76% segundo dados fornecidos pelo 
IBGE), é de se prever, nos próximos 10 anos, um progresso jamais 
alcançado por qualquer outro Estado em qualquer tempo. 

Ora, se em dez anos, 1940-1950, o contingente populacional do Paraná é 

apresentado por um crescimento de cerca de 75%, o tom esperançoso acerca das 

especulações de progresso para os próximos dez anos revela uma face sombria do 

projeto expansionista: Os Xetá foram reduzidos em cerca de 75% no intervalo de 

uma década, 1950-1960. (Lima, 2016: 3). Reduzidos e desterrados, a partir da 

Ditadura Militar os Xetá foram “jogados ao esquecimento” (CNV,2014,vol. 2: 220), 

em suma, a situação é tomada como um “fato consumado” (Lima, 2016: 25). A 

consumação deste fato, a partir de então, aparecerá nas próximas publicações sob a 

imagem de um pessimismo sentimental, que outrora temido, insinua-se por fim, 

concretizado. Não tendo havido sucesso no isolamento geográfico Xetá, nem em 

seu congelamento no tempo, os Xetá começam a aparecer nas reportagens como 

aqueles poucos que tendo conseguido escapar do massacre ocorrido no passado, 

restavam vivos e aculturados, por pouco tempo que lhes restariam, no espaço da 

cidade ou em terras de outros índios. De últimos sobreviventes da idade da pedra, 

passam a situação de últimos sobreviventes do extermínio. 
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CAPÍTULO II: OS SOBREVIVENTES DO EXTERMÍNIO 

 

Em 1978, a Revista Panorama escreveu a reportagem "O Massacre dos Xetá", 

que assim se inicia: 

A descoberta dos índios Xetá, habitando a região da Serra dos Dourados, 
no noroeste paranaense, nos anos cinquenta do nosso século, foi um fato 
importantíssimo para a Ciência. Encontrar em pleno século XX uma tribo 
vivendo ainda na Idade da Pedra foi como se descobríssemos uma Máquina 
do Tempo que nos permitisse voltar à pré-história para conviver com nossos 
antepassados remotos. Para o bem da Ciência era necessário estudar a 
fundo os índios Xetá a fim de melhor entender nosso passado e nós 
mesmos. Como um dever a humanidade era necessário que os Xetá 
fossem preservados. Infelizmente nada disso aconteceu [...] (Revita 
Panorama, 1978) 

E assim termina: “Este ser sob a forma de homens brancos carregados de 

ambição por terras acabou destruindo os Xetá para o todo e sempre”.  

Estão elaboradas nestas ambas passagens o traço definidor da imagem que se 

projeta sobre os Xetá a partir da década de 1970 até fins de 1990, sendo importante 

salientar que durante a década de 1970 somente duas reportagens foram 

encontradas (cf. O Estado de São Paulo, 1972; Revista Panorama, 1978) estando a 

maior parte distribuída entre as décadas de 1980 e 1990. Entre estas reportagens, a 

imagem produzida remonta ao fracasso das tentativas passadas de se ter protegido 

o grupo, donde com o passar dos anos, o que se tem é a exposição de uma etnia 

cuja extinção teria se concretizado. Neste período, alguns títulos, curtos em 

tamanho, condensam em poucas palavras uma dimensão fatalista do que se tem em 

termos de representação dos Xetá, a sua extinção enquanto povo: "Civilização 

extinguiu os Xetás" (O Estado de São Paulo, 1972); "O Massacre dos Xetá" (Revista 

Panorama, 1978); "Extermínio" (Diário do Paraná, 1981); "Extermínio" (Folha de 

Londrina, 1985); "Xetás, uma tribo em extinção" (O Estado do Paraná, 1985); "O 

Extermínio de 'Todos Nós'” (O Estado do Paraná, 1989). Antecipada nos títulos, a 

extinção que foi premeditada nas décadas anteriores, encontra-se elaborada em 

diversos parágrafos. Tal como nos informa O Estado do Paraná (1985), da condição 

de fato especulado, a extinção passou, com o decorrer dos anos, à condição de fato 

concreto da existência Xetá. 

No próximo mês de outubro, completa-se o 30º aniversário da realização da 
1ª Expedição organizada pela Universidade Federal do Paraná, para 
contato com os índios Xetás, no município de Umuarama, um grupo 
indígena brasileiro da era pré-cabralina e sobre o qual jamais nenhum 
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etnólogo pusera os olhos. Já naquela época, o professor José Loureiro 
Fernandes, titular da Cadeira de Antropologia da UFPR, antevia com 
precisão os riscos de extinção da raça, [...] Três décadas depois desse 
primeiro contato oficial com o homem branco, os Xetá estão praticamente 
extintos. 

De acordo com a matéria, na década de 1950 

tentou-se, com o apoio da União internacional das Ciências Antropológicas 
e Etnológicas, da Associação Brasileira de Antropologia e do Congresso 
internacional de Americanistas, que o governo federal e estadual ativassem 
mecanismos de proteção aos xetás, como a criação de uma reserva 
florestal na área, mas foi tudo em vão. 

Este sentimento fatalista encontra-se também na reportagem da Folha de 

Londrina (1986) em que se lê: “Internados na UTI da história do Paraná, os últimos 

Xetás, pouquíssimos, não têm a mínima chance de perpetuar a raça”. Já em “Xetá”, 

matéria cujo subtítulo é “a colonização do Paraná matou barbaramente uma 

comunidade de índios que viviam como homens da pedra às margens do rio Ivaí. 

Eram os xetás. Hoje só restam oito deles” (grifo nosso), o jornal Folha de Londrina 

(1982) tematiza um espaço de palestras promovido Museu Paranaense em 1986 

cujo nome era “2º Curso de Indigenismo”. De acordo com a matéria, neste espaço 

em que amplamente se debateu a “devastação das florestas e a consequente 

extinção, integração e marginalização de grupos tribais”, o então diretor do museu, 

Oldemar Blasi, em sua fala ressaltou que “dos 200 índios existentes, hoje restam 

apenas cinco ou oito indivíduos dispersos sem condição de perpetuar a tribo”. Neste 

caso, a existência dos Xetá é conjugada por um verbo que os desloca para o 

passado (“Eram os Xetá”), e o que lhes marca o presente é a "remanescência" de 

oito Xetá cujo futuro é o próprio fim. 

Esta retórica de um povo que foi massacrado no passado, e cujo futuro estaria, 

inexoravelmente, fadado ao fim, em boa parte dos jornais está desenvolvida nas 

reportagens que tematizam os poucos Xetá que não só estavam, como “restavam”, 

vivos. Serão assim, como “restos”, “remanescentes” e “últimos sobreviventes” que os 

Xetás contemporâneos às publicações serão representados, também em títulos: 

"Últimos índios xetás visitam UFPR e se emocionam com objetos e fotos" (Gazeta 

do Povo, 1994); "Última Xetá vive em Douradina" (O Estado do Paraná, 1994). E em 

diversas passagens, tais como: “Dos poucos Índios vivendo em estado primitivo – 

cerca de 200 – só restaram quatro xetás, dois dos quais não se tem notícia” (Diário 

do Paraná, 1981); “De uma tribo seminômade, composta por índios caçadores e 

colhedores, restam somente cinco membros” (O Estado do Paraná, 1985); “Devido 
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ao contato indiscriminado dos funcionário do SPI - Serviço de Proteção ao Índio, que 

levaram sucessivas epidemias, em menos de 25 anos os 300 indígenas desse povo 

nômade foram praticamente exterminados. Hoje não restam mais que duas 

pessoas” (Jornal Porantim, 1988) e outros. 

Por diferente que seja a quantidade de índios que as reportagens dizem 

“restar”, elas coincidem ao evocar um certo primitivismo para sustentar a imagem 

dos Xetás que foram mortos. Ao mesmo tempo em que se tem o sentimento fatalista 

acerca do futuro, aparece um saudosismo acerca de como os Xetá viviam, o que 

acaba reificando as imagens construídas sobre o grupo nas décadas de 1950 e 

1960 (ver capítulo 1). Assim, tal como consta no O Estado do Paraná (1985), 

persiste nesse período a temática da fome como manifestação fisiológica que 

explicaria a iniciativa de contato dos Xetá com moradores da fazenda Santa Rosa 

nos anos 1950: “Assolados pela fome, os xetás não têm escolha, superam todo seu 

medo e penetram a fazenda Santa Rosa, para obterem a medula da palmeira”. Já a 

Folha de Londrina (1982), persiste na hipótese de que a fatores meteorológicos 

teriam determinado a diminuição de fontes de alimento do grupo quando ainda 

viviam na Serra dos Dourados, ao dizer que  

O primeiro contato da expedição ocorreu em outubro de 1955, quando 
castigados pela fome, em consequência da destruição de algumas 
essências florestais pelas fortes geadas ocorridas na região, os índios 
entraram em contatos pacíficos com os primeiros postos avançados dos 
colonizadores. 

A fome, as geadas, o isolamento geográfico e temporal, a carência tecnológica 

e cultural, são imagens de um suposto primitivismo que são preservadas nesse 

período. A diferença, no entanto, é que aqui estas caracterizações evocam um índio 

Xetá que já não existiria mais. Assim temos que o primitivismo Xetá é sustentado por 

relatos sobre o passado, e o presente pensado em termos do que restou, e que não 

permite a existência futura. Com isso tem-se que o tempo transcorrido não elimina a 

qualidade “remanescente” dos índios vivos, transformando “apenas” aquilo a que tal 

sobrevivência se refere. Mudar só isso, a partir daqui, muda tudo. Pois se num 

primeiro momento tratava-se de dizer que os Xetás eram “remanescentes da idade-

da-pedra”, ou seja, de um ponto deslocado no tempo que explicava seu suposto 

atraso cultural, e consequentemente o interesse científico; agora as reportagens 

tratam os Xetá como “remanescentes do extermínio”, ou seja, de um processo 
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histórico violento que explicaria sua suposta descaracterização cultural, e 

consequentemente, a perda de seu valor científico. 

 

Figura 2: Aculturação. Fonte: Folha de Londrina, nov. 1985 

 A descaracterização cultural, compreendida como um processo de 

aculturação, aparece então como imagem destacada nas notícias e reportagens 

destas décadas. A Folha de Londrina (1985), por exemplo, em uma rara reportagem 

que traz relatos de como viviam três “remanescentes”, os define como índios 

“aculturados”. Na primeira parte da reportagem, dedicada a apresentar Tuca, lê-se 

que 

Tuka, que era casado com uma mestiça kaingang, tem três filhos: dois 
meninos e uma menina. Agora, está prestes a se tornar pai de novo, com 
sua nova mulher, uma kaingang legítima, grávida de cinco meses. Em 
Curitiba estudou no Grupo Escolar Doutor Silvério da Silva, até o segundo 
ano primário. Depois de oito anos na Reserva de Mangueirinha, onde era 
‘operario’ da serraria, retorna a Guarapuava. Volta na condição de ‘fincador 
de mourão’ de cerca. É contraditório nas informações, como os outros. 
Gosta do lugar onde vive, mas preferia estar vivendo no meio do mato. E 
acha que a cultura dos xetá está irremediavelmente perdida. 

A reportagem traz um depoimento do indígena, assim exposto 

[...] os brancos tava fazendo medição de terra, lá perto do mato (Serra dos 
Dourados, área da fazenda Santa Rosa). Aí me pegaro lá. Eu tava no mato 
trepado na arve tirando a fruta. Tinha outros comigo. Eles me mostraro os 
branco e sairo correndo. Aí eles me pegaro. Não houve briga violência. 
Desci da arve e eles me levaro. Mas eu num fiquei cum medo. Esse contato 
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foi bom. Aí me levaro lá pra Curitiba; aí fiquei na pensão do pai do 
compadre Dival. Estudei até o segundo ano do primário. Qué dizê: valeu a 
pena sair do mato. Só que nós perdemo muito da nossa cultura. E hoje não 
dá para resgatá quase mais nada. Acho que nem tem mais jeito. Nem sei o 
que dizê. A gente se perdeu aí no contato. Mas o governo é o curpado. Ele 
vendeu tudo a terra, na época do “Moysés Lupion”, que acabou sendo meu 
padrinho. Mas morrero muito também no mato. Não sei se morrero ou 
mataro por pobrema de terra lá. 

O segundo Xetá apresentado é Kuein. 

Considerado o xetá mais idoso, citado em várias monografias, Kuen-Xetá 
vive há muitos anos em Guarapuava. Tem 54 anos, presumíveis, de acordo 
com cálculos de Tuka. É solteiro. Não tem filhos. E encontra-se adoentado, 
acometido por uma gripe. Kuen, quer dizer ‘jovem’ na sua língua; ou seja, 
aquele que já passou pela cerimônia de furação dos lábios. Ele não se 
recorda muito como aconteceu o contato com os brancos. Não sabe a 
idade. Acha que tem 39 anos. Mas de uma coisa tem certeza: sente 
saudade do tempo em que vivia ‘solto’ no meio da floresta, fazendo 
armadilhas e ‘apanhado’ as frutas. Ele disse, em português sofrível, que 
quando saiu da aldeia, foi para São Paulo. Depois para Curitiba. E, 
finalmente, acabou parando no Posto Indígena de Guarapuava.  Exibindo 
um constante sorriso e ainda a marca, cicatrizada, da perfuração do lábio 
inferior, onde era colocado o botoque ou tarugo labial, Kuen se esforçava 
para entender as perguntas e procurava, com parco vocabulário, dar 
respostas claras. Muitas vezes foi necessária a ajuda de Tuka. Mas quando 
tocou em sua vida, passada na Serra dos Dourados, ele se iluminou – ‘A 
vida de índio era boa’ – mastigando sílabas com sua dentadura alva, legado 
do novo ambiente em que vive. Mesmo assim há algo mais forte a superar a 
dificuldade de comunicação: a saudade dos amigos, dos parentes. A 
maioria já é morta. ‘Morrero tudo. Ficaro doente de gripe’. Apesar da 
dificuldade de se fazer entender, o ‘Jovem’, como os demais, não podia 
esconder o que é: um produto da aculturação indiscriminada. Mas 
conformado. Fala pouco. Questiona menos ainda a perda da sua identidade 
cultural. 

Já sobre Tikuein, escrevem: 

Tshikuen, ou José Luciano, voltou no início do ano para o Posto Indígena de 
Pinhalzinho, em Guapirama, no Norte Pioneiro do Estado. Passou 14 anos 
em Ibaití vivendo como bóia-fria para se manter e aos seis filhos, além da 
ajuda da mulher, Maria Conceição, 39 anos, morena acentuada, sem 
sangue indígena. Ele é parente de Tuka e de Kuen, primo de um e sobrinho 
do outro. Não se lembra muito bem do que aconteceu com  a sua gente. A 
idade para ele não quer dizer nada.  Disse ter 30 anos. Só que pelo tempo 
em que é casado, 20 anos, a informação não corresponde à realidade. [...] 
Seu maior desejo, no entanto, é conseguir uma área para poder plantar 
milho e feijão na reserva de Pinhalzinho e parar de trabalhar de bóia-fria. 
‘Tô cansado de tirar sustento só do braço, mesmo, pros outro. A nossa vida 
tinha que ser no meio do mato. Agora temo que prantar pra nóis’, desabafa. 
Encostado em um improvisado fogão, feito de tijolo ligado com barro, dentro 
de um igualmente improvisado barraco de pau-a-pique, Tshikuen divide o 
exíguo espaço com os filhos e alguns parentes. O frio forçava a disputa pelo 
calor emanado das brasas, já que a roupa era pouca e mal dava para 
suportar o vento gelado e a garoa.  

Soma-se a isso a passagem que diz que os Xetá  

‘andavam pelados’ em pleno inverno, a despeito de a floresta da Serra dos 
Dourados ser úmida e um tanto fria na época de baixa temperatura. As 



38 
 

crianças e mulheres, mesmo á noite, não se vestiam nem e nem se 
cobriam. Os homens usavam apenas tanga. Os mais, ‘decentemente 
vestidos’, segundo eles, usavam quatro, uma sobre a outra, confeccionada 
de caraguatá. Hoje, todos ‘camuflam’ o corpo, inclusive as ‘vergonhas’, 
como os exploradores portugueses chamavam o sexo das índias, quando 
chegaram às costas brasileiras, em 1.500. As roupas não têm nada de 
referencial aos seus hábitos. 

A partir destes trechos, nota-se que é bastante explícito que a noção de 

aculturação é mobilizada na construção de uma imagem dos índios Xetá enquanto 

membros de uma sociedade cuja cultura própria estaria acabando. As indicações de 

que estariam se casando com não-Xetá e trabalhando como “boia-fria”, “operário de 

serraria” e “fincador de mourão”, sustenta um contexto de transformação que é 

percebido como perda e indiferenciação cultural. A comunicação difícil, a saúde 

debilitada por doença e o cansaço decorrente do trabalho árduo são apontados 

como índices de que os Xetá se encontravam em estado de degradação e num 

presente marcado pelo sofrimento. No texto, a ausência de dentes de Kuein em um 

novo contexto em que os Xetá residem em improvisadas casas de pau-a-pique 

contrasta com o furo labial feito antigamente numa “casa de cerimônia, chamada 

‘apoenge’”. Se por um lado temos o furo labial expondo através da cicatriz, a 

ausência de um objeto (tembetá) que, como observa a reportagem, noutros tempos 

marcava ritualmente a iniciação dos homens Xetá, a “dentadura alva” se insere em 

meio a outros objetos novos como signos que demarcam simbolicamente a 

proximidade do fim, ou seja, a extinção de uma etnia que já havia entrado para a 

história “como uma triste lembrança: um elo se rompeu para sempre”. 

O rompimento deste elo configura-se como uma suposta perda de referências 

culturais às quais os Xetá não estariam mais praticando e nem seriam capazes de 

recordar. Assim, é notável que haja trechos qualificando as suas narrativas como 

contraditórias e confusas, bem como uma memória imprecisa no que diz respeito às 

datas de eventos históricos e suas idades. Sobre Tuca, colocam 

Segundo ele, o contato com os brancos se deu há muito tempo, “acho que 
foi em 55”, porém esta informação não “bate” com os oficiais. Diz que tinha 
sete anos na época, portanto deveria ter 37 hoje. Só que afirma ter 41. 
Confusões de lado (há alguns que nem sabem a idade), ele conta que [...]. 

Já na legenda de uma foto em que a mulher Xetá, Ã, é retratada, escreveram 

que ela “alheia a tudo: não se lembra do passado e muito menos de como foi parar 

no Posto Indígena”. 
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Figura 3: Ã. Fonte: Folha de Londrina, nov. 1985 

 

Tikuein reaparece ainda em uma matéria denunciativa da Folha de Londrina 

em 1993. Não tendo por foco central os Xetá, a reportagem expõe a exploração de 

mão-de-obra de índios que trabalhavam em regime de semi-escravidão numa 

destilaria de nome Debrasa, localizada na cidade de Brasilândia, no Mato Grosso do 

Sul. Entre Guaranis-Kaiowa, Kaingang e Terena, Tikuein e sua etnia é assim 

apresentada: 

[Tikuein] periodicamente troca a miséria institucionalizada na reserva 
indígena de São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná, pela miséria 
promovida pela destilaria Debrasa. Não é uma troca espontânea, mas uma 
simples luta pela sobrevivência. Nem é por menos, José Luciano [Tikuein] é 
um dos oito índios xetá que ainda restam no Estado – os mais de 200 que 
existiam há 41 anos já morreram, sem deixar descendentes. (Folha de 
Londrina, 1993) 

A foto que compõe a reportagem mostra ele e sua família à frente da varanda 

de uma casa e a legenda informando que “Toda família do Xetá Luciano da Silva 

virou bóia-fria”. 
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Figura 4: Família de Tikuein. Fonte: Folha de Londrina, mai. 1993 

 

Uma outra reportagem, desta vez produzida pelo O Estado do Paraná (1989), 

definirá Rondon Xetá, outro “sobrevivente”, como índio “aculturado” que trabalhava 

como auxiliar de enfermagem na reserva de Chapecó – SC. Em poucas linhas a 

matéria comenta o gosto do jovem indígena por filmes e televisão e informa que ele 

completou o ensino fundamental e que embora tivesse título de eleitor não sabia 

ainda em que votar. Nela se lê que em Rondon “não há revolta aparente”. Cinco 

anos depois, o mesmo jornal escreve sobre a Xetá Tiguá Brasil, apresentando-a 

como “a última mulher da tribo que está em extinção” (O Estado do Paraná, 1994). 

Diferentemente das reportagens da Folha de Londrina, que nos apresenta um 

panorama da vida dos Xetá cuja ênfase no sofrimento aparece como marca 

primordial de suas histórias, nestes dois casos do O Estado do Paraná, é construída 

a imagem de indígenas bem adaptados a um período pós-extermínio. A reportagem 

sobre Tiguá Brasil menciona que está “satisfeita” com sua história de vida desde que 

“deixou a floresta em 1955” ainda criança. Segundo a reportagem, já adulta, com 

cerca de 45 anos, a indígena contenta-se em morar numa casa popular e trabalhar 

como cozinheira de um restaurante cuja administração e propriedade era da mulher 

que a “adotou”. O modo de diagramação da matéria é feito de modo a destacar, em 
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fonte maior, a observação de que “Tiguá já teve a chance de voltar para a aldeia, 

mas preferiu ficar na cidade”. Já numa sessão intitulada “satisfeita”, observam 

Tiguá comenta em meio às panelas que está gostando da vida que leva em 
Douradina e ao tomar conhecimento da vida que levava em meio as matas 
prefere a vida na cidade. Tanto que foi convidada recentemente pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai) para se juntar a outros índios que vivem 
em aldeias e ela preferiu ficar em Douradina mesmo. ‘Não quero outra vida’, 
diz ela acrescentando que já ganhou uma casinha, tem móveis e todo 
conforto que precisa. Ela mora só com a filha de 10 anos, mas já teve outra 
criança Tania que foi adotada por um casal do Mato Grosso do Sul. 

Coloca-se ainda que Tiguá Brasil teria sido “domesticada” ainda criança por um 

casal de colonos da região, de modo que com “bastante obediência” virou “filha 

adotiva” da família desde que Dona Carolina solicitou a um índio Xetá que lhe 

entregasse uma criança indígena que “sempre andava só pela floresta, pois não 

conseguia acompanhar os adultos”. Esta perspectiva, em que se tem uma adoção 

marcada pela ausência de conflitos e que cujo processo de criação e adaptação da 

criança adotada é apresentado como um desenrolar pacífico e tranquilo de 

acontecimentos que culmina numa vida adulta satisfatória, contrasta com os 

resultados de pesquisa de Silva (1998:87) segundo a qual a “adoção” configura-se 

como rapto, e a adaptação como sofrimento. O trabalho da autora revela que Tiguá 

Brasil foi retirada de seus pais e que estes não obtêm sucesso nas tentativas de 

resgate da menina na fazenda Santa Rosa, cujos proprietários, em posse da 

criança, negavam-lhes a guarda da filha. Se considerarmos ainda que já com idade 

mais avançada, Tiguá Brasil também teve uma filha arrancada de seus braços, e 

que segundo sua outra filha, Indianara, “esta história é uma ferida que não se fecha” 

(Umuarama Ilustrada, 2014b), não surpreende que em situação de campo, na Terra 

Indígena de São Jerônimo da Serra, uma jovem Xetá tenha perguntado a uma 

colega de pesquisa da UFPR que também lá estava, tendo ao colo, seu filho: “você 

não tem medo de roubarem seu filho na cidade? Eu teria” (anotação de campo, 

2017). A partir disto, parece evidente que sob o signo da adoção, a imagem de 

crianças indígenas vivendo satisfeitas entre famílias de brancos é construída de 

modo a ocultar um caso de violência específico, em que novas formas de vida são 

impostas a pessoas que são incorporadas em grupos sociais diferentes do seu. 

Tal incorporação aparece também por meio do uso da noção de “integração”, 

sendo que esta também será mencionada para sublinhar um processo de anulação 

de diferença étnica. A sua expressão mais enfática encontra-se nas páginas do O 
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Estado do Paraná (1980). Em reportagem de divulgação de um evento intitulado 

“Sociedade Tribal X Sociedade de Classe – O Drama do Índio Brasileiro”, no qual 

estavam sendo expostos objetos indígenas, dentre os quais, os dos Xetá, encontra-

se indicado que segundo uma das organizadoras, a importância da mostra residia no 

fato de que, naquele momento, muitos grupos indígenas estavam integrados à 

sociedade e perdendo suas características próprias, e que uma vez integrados, os 

índios “em nada se diferenciam do caboclo brasileiro, esfarrapado e subnutrido, sem 

condições de se desenvolver dentro de sua organização tribal”. 

É notável a presença do “branco” enquanto agente determinante que 

desencadeia o processo de integração e transformação cultural do índio Xetá. Tal 

transformação é percebida como aquilo que não só altera, como adultera, o que 

para as reportagens seria o modo de vida propriamente indígena. Uma vez 

corrompida – para falarmos como uma das fontes – a “harmonia” que mantinham 

com a natureza, os Xetá, “influenciados pelos brancos, descaracterizam-se, 

desligando-se totalmente de sua cultura e padrões de vida nativos [...]” (O Estado do 

Paraná, 1985). Tal perspectiva remete ao trabalhos antropológicos de Roberto 

Cardoso de Oliveira e Darcy Ribeiro que foram publicados na década de 1970, e que 

são dedicados a compreensão do contato interétnico estabelecido entre índios e 

brancos. O primeiro, refletindo a partir do caso dos índios Tikuna do Alto Solimões - 

AM, coloca que o contato entre índios e brancos tem como resultado mais imediato 

o surgimento de uma categoria social: o caboclo, que em suma, seria 

o índio integrado (a seu modo) na periferia da sociedade nacional, oposto 
ao 'índio selvagem', nu ou semi-vestido, hostil ou arredio [...]. Em certo 
sentido, o caboclo pode ser visto ainda como resultado da interiorização do 
mundo do branco pelo Tukúna [...]. (Cardoso de Oliveira, 1972: 83) 

Já, em Ribeiro (1970), a noção de integração aparece como última categoria 

referente ao grau de contato do índio com a sociedade brasileira e que correponde a 

um processo de "transfiguração etnica". Segundo o autor, são índios integrados 

aqueles que, tendo experimentado uma serie de consequências decorrentes do 

contato com a sociedade nacional,  

conseguiram sobreviver, chegando a nossos dias ilhados e meio à 
população nacional, a cuja vida econômica se vão incorporando como 
reserva de mão-de-obra ou como produtores especializados em certos 
artigos para o comércio. Em geral vivem confinados em parcelas de seus 
antigos territorios, ou, despojados de suas terras, perambulam de um lugar 
a outro. Alguns dêsses grupos perderam sua língua original e, 
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aparentemente, nada os distingue da população rural com quem convivem 
(:433).  

A partir daqui, vale notar que algumas reportagens parecem esboçar uma 

contraposição entre o destino que tiveram os objetos Xetás, e o que tiveram os 

próprios Xetás enquanto “objetos” de interesses científicos. Embora se diga que 

ambos tenham “restado”, os objetos produzidos parecem ter conservado a sua 

importância antropológica em um nível de significância maior que aqueles que os 

produziram – supostamente, os vestígios da cultura materializada falariam mais da 

cultura do índio, que o próprio índio, o “aculturado”. Não à toa, ao lado da expressão 

“extinção física”, o O Estado do Paraná (1985) faz aparecer a “extinção cultural” para 

caracterizar o “trágico destino” dos Xetá, onde a primeira define um processo de 

supressão física dos índios, e a segunda traduz-se como uma espécie de 

esvaziamento do conteúdo cultural ameríndio. Em suma, aos poucos que 

conseguiram escapar à eliminação física do corpo, a extinção era certa porque vinha 

num processo de violação que se dava na alma.  

Claro está que a imagem comum dessas publicações é a de que o pessimismo 

sentimental (Sahlins, 1997) que vigorou até o fim da década de 1960, encontra-se 

aqui, por fim, concretizado. Se nas primeiras décadas fez-se recorrente o receio de 

que os índios iriam acabar, o que fez com que se incentivasse, com teor de 

imediatismo, a pesquisa dos Xetá, uma vez que se considera o fim, físico e cultural, 

dos índios, a sua relevância antropológica permanece viva tendo por referência 

apenas o que foram no passado, e como documento, os materiais outrora 

encontrados: “Da presença dos xetás, restam apenas o material coletado pela 

Universidade Federal” (O Estado do Paraná, 1985); “O que existe é o resultado do 

trabalho desenvolvido pelo professor Loureiro, que realizou um documentário único 

no gênero, registrando cenas da vida extremamente primitiva desse grupo indígena 

da era précabralina” (Folha de Londrina, 1982). 

Da perspectiva jornalística, os acontecimentos se passam como se os Xetá, 

enquanto figura prototípica do selvagem, no linguajar evolucionista, “um documento 

humano, um registro dos esforços do homem para se elevar acima do nível da 

besta” (Frazer, 2005:121), tivesse seu valor documental deteriorado à medida que o 

processo de aculturação que cobre a nudez originariamente ameríndia lhes 

impusesse as vestes do indiferenciado caboclo brasileiro, enquanto que seus 
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vestígios materiais guardariam intactos, porque conservados, o registro de parte de 

uma cultura longínqua. Em poucas palavras: parte do que o Parque não pôde 

preservar dos Xetá como objetos, os Museus conservaram nos objetos Xetá: a sua 

cultura. Contudo, cabe esclarecer que mesmos os registros legados por antigos 

pesquisadores só revelariam uma parcela desta cultura propriamente Xetá, pois é 

ponto comum que a forma veloz e avassaladora com que se processou a 

colonização da Serra dos Dourados acabou fazendo dos Xetá “uma nação 

exterminada antes mesmo de ser pesquisada” (O Estado do Paraná, 1989), um povo 

que vivia “primitivamente uma cultura que não saberemos mais como era” (Folha de 

Londrina, 1982). 

Mas não é só em termos qualitativos que se distinguem os destinos que 

tiveram os índios e seus objetos. Estes, no período aqui analisado, superariam seus 

produtores e antigos donos em termos quantitativos: de um lado a abundância que 

se tem de documentos e materiais legados pelos cientistas, de outro, uma 

quantidade de índios que se conta nos dedos das mãos. Assim, um deles, em 

ocasião de reencontro, após trinta anos, com seus objetos, numa exposição 

organizada pelo então MAEP- Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá, 

chegou mesmo a lamentar, referindo-se aos brincos expostos, que “restaram mais 

objetos feitos pelos xetás, do que orelhas para coloca-los” (Gazeta do Povo, 1994). 

Neste ponto, uma exceção encontra-se na Folha de Londrina (1986), segundo a qual 

os documentos existentes sobre “essa cultura” são muito escassos, ao que seria 

necessário então investir na coleta de depoimentos “dos indígenas remanescentes 

ou das pessoas que tiveram os primeiros contatos com o ‘povo desconhecido’[...]” – 

O que nos revela um certa contradição, uma vez que é esta reportagem que 

sublinha o que lhes parece ser um aspecto defasado da memória e contraditório dos 

depoimentos dos entrevistados Xetá. 

Por fim, convém observar que desfecho da suposta extinção se sustenta 

também numa outra imagem que não se refere às mortes ocorridas no passado, 

mas à impossibilidade de nascimentos no futuro. O argumento, em sua maioria, está 

desenvolvido em parágrafos que se dedicam à descrição dos casamentos 

interétnicos, cujo princípio biologicista implícito orienta as noções elementares de 

vínculo e pertencimento étnico. Neste ponto encontram-se os casos do O Estado do 

Paraná (1985) apontando que 
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Três décadas depois desse primeiro contato oficial com o homem branco, 
os Xetás estão praticamente extintos. Segundo a Divisão de Cultura do 
município de Umuarama, restam apenas 4 homens, casados com mulheres 
brancas e totalmente distante de sua vida e cultura nativas, e uma mulher, 
infelizmente estéril. Cumpre-se mais uma vez o trágico destino da 
comunidade indígena, que se repete desde o início das grandes 
navegações: a extinção física e cultural [...]. 

 

A mulher “infelizmente estéril” a que se referem é Ã e ela reaparecerá, quatros 

anos depois em matéria do mesmo jornal, em meio a uma descrição atualizada dos 

casamentos estabelecidos entre Xetás e não-Xetás: 

Rondon casou-se com uma Caingang. Não tem filhos: adotou uma menina 
Guarani. Tem um irmão, Tikoen, que é polícia militar em Guarapuava. É 
casado com uma branca. Há um tio, solteiro, e bastante velho. Um primo 
que mora na reserva do Rio das Cobras (PR), também é casado com uma 
Caingang. Resta uma mulher Xetá. A tia de Rondon. Mas ela é sexagenária. 
Hana mora na reserva de Palmeirinha, onde cuida de duas filhas: as duas 
são Guarani. (O Estado do Paraná ,1989, grifo nosso). 

Neste caso, a impossibilidade de engravidar está subentendida numa questão 

etária: a Ã, apresentada como “hana”, seria sexagenária, portanto com idade 

avançada a tal ponto que novos filhos seriam inconcebíveis. Já o uso da conjunção 

“mas” marca um contraposição entre a ideia de perpetuação da etnia e a 

impossibilidade de gerar novos filhos. Esta contraposição, na passagem abaixo 

apresenta-se explícita, com a diferença de que a não geração de novas crianças 

Xetá é atribuída, não a uma impossibilidade conceptiva, mas a uma recusa, 

individual de Ã, em casar-se com o Xetá Kuein.  

Com a finalidade de tentar recuperar alguma coisa nesse sentido, houve em 
Guarapuava uma tentativa de se ‘promover um casamento’ entre dois xetá: 
Kuen, 54 anos, e Rosa ‘Han’, 39 ou 40 anos, no máximo, segundo calculam 
os sobreviventes da tribo. Rosa era casada com um Guarani. Teve três 
filhos: um menino e duas meninas. Fala pouco. Não entende ou faz de 
conta que não entende o que se pergunta e ela. Responde menos ainda. 
Mostra-se tímida a qualquer aproximação. Cochicha-se dentro do Posto 
Indígena de Guarapuava que ela recusou a Kuen. Com isto, encerra-se o 
ciclo dos xetá no mundo. Não há mais mulheres com possibilidade de 
procriar. E a única que há, se recusa. Ela tem suas razões em não aceitar 
um ‘cruzamento’. Sem hostilidade, vive com Kuen sob o mesmo teto. Mas o 
compromisso é tácito: não há comunhão de corpos.(Folha de Londrina, 
1985, grifo nosso) 

Esta passagem refere-se ao episódio em que Dival de Souza, então diretor do 

Posto Indígena de Guarapuava, sugeriu em fins da década de 1970, que Ã e Kuein 

se casassem como medida de reversão da extinção (Silva, 1998: 62 e 71). O 

princípio biologicista persiste no tempo, de modo que já onze anos após a 
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reportagem da Folha de Londrina, a Folha de São Paulo (1996) publicou que, 

segundo o então administrador-substituto da Funai em Londrina, existiriam na época 

seis Xetá distribuídos em reservas indígenas do Paraná, porém, “sem chances de 

sobrevivência da etnia, já que são todos parentes próximos”. 

Vê-se que da perspectiva das reportagens, a continuidade étnica, fadada ao 

fim porque embasada em critérios biológicos, é o que suprime qualquer futuro para a 

etnia, o que “encerra o ciclo dos xetá no mundo”. O que estas imagens expõem é 

que se por um lado a responsabilidade pela morte dos índios ocorridas no passado é 

dos brancos, por outro lado, a reprodução da vida, sociedade e cultura Xetá, torna-

se inconcebível e impensável por causas que recaem em parte sobre o próprio 

grupo, apontados como aqueles que se casaram errado. O equívoco, colocado 

como característica de alguma ação Xetá, aparece em meio a uma ambiguidade que 

atravessa algumas reportagens/notícias de diversas épocas. Assim, além do 

suposto erro dos casamentos inter-étnicos, temos o caso da Folha de São Paulo 

(1962), em que no mesmo texto em que localizam a causa do extermínio na ação 

dos brancos, insinuam que os Xetá não foram salvos pelo desconhecimento da 

agricultura e criação de animais em um contexto de recursos alimentares exauridos. 

E as materias da Gazeta do Povo, em que se colocou que a iniciativa de 

aproximação dos índios com a Fazenda Santa Rosa em 1954 constituiu um "erro 

proponderante para a eliminação de seu povo" (2000), e se afirmou que não se pode 

"atribuir diretamente o fim dos xetás ao contato com os brancos". Em suma, entre a 

vida que não haveria de ter, e a morte que tiveram, eles passam da condição de 

selvagens que sobreviveram à idade-da-pedra, a de poucos aculturados que 

sobreviveram à história de extermínio, de objetos históricos, são relegados, ao 

menos em parte, a sujeitos de sua própria extinção. 

 Na virada para o século XXI, surge uma nova imagem. Como anunciação de 

uma realidade oposta à previsão publicada pela Folha de Londrina (1985) que assim 

dizia: “O pior é que estamos em 1985 e se chegarmos no ano de 2000 e ainda 

existirem índios, devemos levantar as mãos para o céu. Mas particularmente, como 

a coisa caminha, acho que eles não chegam até lá”. E contrária também à 

proposição que se encontra em um artigo publicado em 1994, e em cuja última frase 

se afirmou: "Não há como recuperar os Xetá" (Helm, 1994: 111). Esta imagem é a 

do “índio ressurgido”. 
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CAPÍTULO III: OS ÍNDIOS RESSURGIDOS 

 

Na virada para o século XXI temos algo novo em torno das representações 

jornalísticas sobre os Xetá: o seu “ressurgimento”.  

Tal imagem remonta ao processo, iniciado e meados da década de 1990, em 

que oito Xetá, que viveram décadas dispersos após a invasão e expropriação de 

suas terras e vidas, bem como seus descendentes, puderam se encontrar, e se 

articularem politicamente em torno de reivindicações pelo reconhecimento do 

Estado, valorização da memória e a retomada da terra da qual foram expulsos. Tal 

feito acontece a partir da ação conjunta entre pesquisadores da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e agentes 

da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a partir da qual foram organizados eventos 

que possibilitaram os primeiros encontros. Embora estes tenham acontecido nos 

anos e de 1994 e 1997, o "retorno" dos Xetá ao cenário geopolítico paranaense 

encontra-se tematizado pelos jornais e revistas datados quase que exclusivamente 

dos anos 2000 em diante.  

As únicas exceções são os textos do Jornal Porantim e do O Estado de São 

Paulo que foram publicados em 1999. Este último, ao falar da "reaparição" dos 

índios, se refere aos Xetá como um povo que estaria emergindo da extinção a partir 

da pesquisa feita pela antropóloga Carmén Lúcia da Silva, da Universidade Federal 

do Paraná. O título vai direto ao ponto: “Oficialmente extintos, xetás reaparecem”. 

Como uma constante histórica, o grupo estaria entrando em contato, novamente, 

com o Estado, pois segundo a notícia,  

os oito sobreviventes têm 31 descendentes e assim os xetás somam uma 
nação de 51 pessoas. A  Funai foi notificada da descoberta e os xetás estão 
preparando documentação para recuperar parte de suas antigas terras e 
receber indenizações pelas violências a que foram submetido. (O Estado do 
São Paulo, 1999, grifo nosso).  

Note-se que, se num primeiro momento, nas reportagens que abordaram a 

"descoberta" Xetá na década de 1950, é o antropologo José Loureiro Fernandes 

quem aparece como pesquisador do grupo, mais recentemente, a partir de 2000, é o 
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nome da antropologa Carmén Lúcia da Silva (UFPR), que prevalece como referência 

intelectutal e possibilitadora do processo que as reportagens definem como o 

"ressurgimento" do povo Xetá. Importa indicar, contudo, que outros pesquisadores 

estiverem diretamente envolvidos no movimento de (re)articulação política do grupo. 

Em julho de 1994, por exemplo, pesquisadores da UEL, tais Kimiye Tommasino, 

Marcolina N. T. de Carvalho e Vitório Constantino, compuseram a comissão 

organizadora do “Encontro Xetá: os sobreviventes do extermínio”, realizado em São 

Jerônimo da Serra - PR.  De modo que é só posterioremente, em agosto de 1997, 

que Carmén Lúcia da Silva esteve presente em outro evento, denominado “Encontro 

Xetá: Sobreviventes do Extermínio”, cuja realização se deu em Curitiba e foi 

possibilitada principalmente pelo Instituto Socioambiental – ISA  com apoio do 

Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá (UFPR) e do Centro de Estudos 

Jurídicos do Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Paraná 

(UFPR) (Silva, 1998: 239). A referência quase que exclusiva à autora nas 

reportagens, talvez se deva ao fato de que Carmén Silva manteve um contato mais 

prolongado com parte do grupo, e que resultou, dentre outros, em uma dissertação 

de mestrado, uma tese de doutorado e artigos. Além disso, Carmén Lúcia da Silva 

participou, como coordenadora, do grupo técnico especializado que se constituiu em 

2000 para a identificação e delimitação da Terra Indígena Herarekã Xetá, processo 

este concluído e aprovado em 2014. (Funai, 2014) 

Assim, a Gazeta do Povo (2000) destaca o trabalho da autora como fonte que 

evidenciou, a partir dos relatos de memória dos sobreviventes, uma história marcada 

pela violência: 

A história do povo xetá ao longo deste século é marcada por ações 
desumanas, descaso por parte do estado e má interpretação da questão 
indígena. A constatação fica evidente nos relatos da antropóloga Carmén da 
Silva, autora da tese de mestrado "Os sobreviventes do Extermíno: uma 
Etnografia das Narrativas e Lembranças da Sociedade Xetá”, defendida em 
1998 pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Presente não só como referência, a antropóloga aparece ainda como autora da 

reportagem “Os sobreviventes do extermínio”, em cuja parte intitulada “Uma história 

que recomeça”, consta como legenda de duas imagens onde se vê alguns Xetás 

adultos com crianças de colo, a frase que diz “Os remanescentes Xetá e seus 

descendentes reunidos por iniciativa da antropóloga”. (Jornal Porantim, 1999) 
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Figura 4: "Remanescentes" e "descendentes" reunidos por iniciativa de antropóloga. Fonte: Jornal 
Porantim, fev. 1999 

 

Este “ressurgimento” é localizado pelo Jornal Porantim (2001)12, dentro de um 

contexto histórico específico e mais amplo. Ele aparece como processo 

característico do final do século XX, em que se colocou um cenário oposto ao 

idealizado por forças políticas ameaçadoras dos direitos indígenas no Brasil. 

Tratava-se, de acordo com a reportagem, de uma nova situação em que as 

comunidades indígenas estariam não só se articulando politicamente em torno de 

reivindicações territoriais, no sentido de demarcar, ampliar ou retomar seus 

territórios que haviam sido usurpados, mas também envolvidos num processo de 

disputa pelo reconhecimento de sua existência, enquanto povos “ressurgidos, depois 

de terem sido considerados extintos”. Assim contextualizados, os Xetá aparecem 

listados na reportagem, ao lado de outras 29 etnias, como povos que teriam 

“ressurgido” nos últimos trinta anos.  Com o título “Povos ressurgidos: renascendo 

das cinzas”, a reportagem observa que 

a curva descendente dos números relativos à população indígena inverteu-
se: a curva passou a ser ascendente, ultrapassando, inclusive, a média de 
crescimento da população brasileira. Os povos indígenas mostraram que 

                                            
12

 Jornal Porantim é uma publicação jornalística do CIMI – Conselho Indigenista Missionário, 
instituição vinculada á CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que desde a sua criação, 
em 1972, atua politicamente junto aos povos indígenas. 
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estão vivos, presentes e que estão construindo o seu próprio futuro neste 
inicio de século 21. 

Constatação tanto mais relevante quando se verifica que os Xetá também são 

um caso em que a curva relativa ao contigente demográfico ascendeu a partir de 

meados da década de 1990, pois de 1997 a 2004, a população do grupo 

praticamente dobrou (Funai, 2014:70-71).  

Em 2003, o Jornal Porantim tematiza a participação dos Xetá, junto a 46 outros 

povos indígenas, do “I Encontro Nacional de Povos em Luta Pelo Reconhecimento 

Étnico e Territorial”, realizado em Olinda - PE em maio de 2003.  Segundo Arruti 

(2006: 53), este encontro surgiu como um primeiro efeito de mudanças que foram 

introduzidas no âmbito jurídico nacional, como decorrência da ratificação pelo 

governo brasileiro, em 2002, da Convenção nº 169 sobre “Povos Indígenas e Tribais 

em Países Independentes”, da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Segundo o autor, com a ratificação, o Estado brasileiro abdicava-se, formal e 

teoricamente, de sua prerrogativa com relação ao poder de classificar a sua 

população, de modo que se faria cumprir o que a Convenção estabelecia em seu 

Artigo 1º, Parágrafo 2: “a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 

considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se 

aplicam as disposições da presente Convenção”. A percepção de que os povos 

indígenas deveriam ter autonomia em estatuir sobre sua composição, podendo 

estabelecer a partir de critérios próprios os modos de recrutamento e exclusão da 

comunidade, é o que esta reportagem do Jornal Porantim (2003) toma como 

princípio a ser defendido. Ela traz as sete reivindicações que constam no documento 

final elaborado pelos índios no encontro, onde se vê no segundo tópico a exigência 

de 

baixar a Resolução da Funai extinguindo a exigência de laudos para 
identificação étnica, reconhecendo a afirmação de nossa identidade étnica e 
territorial conforme convenção 169 da Organização internacional de 
Trabalho.  

Ademais, no título da matéria se lê uma assertiva que aparece como lema final 

do documento elaborado pelos índios ao fim do encontro, a “Carta dos Povos 

Indígenas Resistentes”: “Nem ressurgidos, nem emergentes, somos povos 

resistentes”. A recusa que se expressa no título contra a identificação do 

“ressurgimento” e “emergência” enquanto atributos a partir dos quais os índios 

pudessem ser identificados remete ao apontamento de Arruti (2006: 50), em que se 
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verifica que a tendência de classificar os índios como “ressurgidos”, “emergentes”, 

“remanescentes”, e similares, acaba sendo inadequada uma vez que converte 

categorias descritivas de processos sociais e históricos em categorias de 

identificação substancializadoras. Por sua vez, a preferência pela noção de 

“resistência” assinalada no título da reportagem, e no trecho da Carta tal como se lê 

abaixo, parece evocar à historicidade da qual fala Arruti:  

Durante cinco dias, discutimos nossos problemas, participamos de debates 
com representantes das instituições governamentais e não-governamentais, 
e chegamos a conclusão de que devemos ser reconhecidos por nossa 
história de resistência e não mais por nossa suposta ressurgência ou 
emergência. A nossa presença vem sendo reafirmada a cada dia, 
principalmente por nossa capacidade de resistir a toda sorte de agressões e 
massacres impostos pelo Estado brasileiro ao longo de mais de 500 
anos. (CIMI, 2004) 

 

A mesma ressalva já havia sido feita por Pacheco de Oliveira (1998). Em um 

de seus artigos o autor observava que a aplicação dessas noções, bem como de 

outras igualmente substancializadoras, pode acabar “substantivando um processo 

que é histórico, dando a falsa impressão de que, nos outros casos em que não se 

fala em ‘etnogênese’ ou de ‘emergência étnica’, o processo de formação de 

identidades estaria ausente” (:62). No que se refere, especificamente, à 

caracterização de “índios emergentes”, esta seria incômoda, pois, 

por um lado sugere associações de natureza física e mecânica quanto ao 
estudo da dinâmica dos corpos, o que pode trazer pressupostos e 
expectativas distorcidos quando aplicada ao domínio dos fenômenos 
humanos. Como imagem literária, ao contrário, reporta-se a uma aparição 
imprevista, enfatizando o fator surpresa (:62). 

Tal ênfase no aspecto surpreendente a que a emergência Xetá estaria 

associada aparece explicitamente na reportagem do O Estado de São Paulo (1999), 

segundo o qual os Xetá seriam “um povo que surpreendentemente emerge da 

extinção". 

Como se vê, a exposição de uma auto-imagem indígena, que na correção da 

ideia de “ressurgimento”, apresenta a de “resistência” e “luta”, vem afirmar, que 

jamais extintos, os índios sempre estiveram presentes. Assim, ao final de um 

processo histórico de violência brutal e massacre perpetuado contra os Xetá desde a 

década de 1940, algumas reportagens do Jornal Porantim deixam transparecer, em 
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lugar do desfecho da extinção, o enfrentamento político e articulado em nome de 

uma resistência étnica. É neste sentido que o jornal escreveu que  

A saga do povo Xetá é uma crônica de fracassos e omissões, que 
resultaram praticamente no extermínio cruel rápido e frio, numa tática de 
tortura que destruiu uma sociedade inteira. Se os colonizadores, impuseram 
aos Xetá tal condição, os sobreviventes do grupo, porém, conseguiram 
resistir. (Jornal Porantim, 1999) 

 Em meio a esta resistência, há reportagens que tematizam uma série de 

articulações, encontros e projetos em que os Xetá estariam envolvidos em torno de 

um processo de “resgate” e “revitalização” de sua cultura e identidade. Assim, o que 

chamam “ressurgimento” aparece assim intimamente ligado a um processo de uso 

político da memória Xetá para conformação de uma identidade étnica diferenciada. 

Convém destacar, no entanto, que é a língua Xetá que aparece como elemento 

principal a ser “mantido”, de modo, que a preocupação com a sua extinção rende 

algumas linhas ou até páginas inteiras. 

 Em “Retrato das Línguas indígenas no Brasil”, o Jornal Porantim (2006), a 

partir de dados obtidos através do CIMI e do Instituto Socioambiental, faz um 

diagnóstico acerca da situação das línguas indígenas no Brasil. Ela informa que de 

253 povos indígenas existentes no país, 56 etnias (23%) já teriam perdido a sua 

língua nativa, sendo que a maioria destes grupos seriam do Nordeste. Outros 40 

povos (16%) estariam sob risco de “perder” a própria língua, uma vez que, contavam 

com menos de 100 falantes. Desses 40, 11 povos estariam em fase crítica, pois 

possuíam menos de 21 falantes; e 4 (Xipaya, Umutina, Juma e Xetá), por terem 

entre um e oito falantes, teriam as línguas “à beira da extinção”. Se 

subscrevêssemos o critério linguístico em que se baseia a notícia, o de que “um 

idioma tem chances de sobreviver quando possui mais de mil falantes”, a situação 

seria tal que a língua Xetá, desde pelo menos o tempo em que foram oficialmente 

contatados na Serra dos Dourados, já estariam no limiar da extinção. 

 Outra reportagem do Jornal Porantim (2009), sobre o falecimento de Tikuein 

(Mã), também expressa o desejo, comum aos próprios Xetá, de perpetuação da 

língua. Nela se lê, tal como se encontra no trabalho etnográfico de Silva (2003), que 

Tikuein (Mã), durante o tempo em que viveu entre os Kaingang e Guarani na TI São 

Jerônimo da Serra, no norte do Paraná, mantinha conversas em Xetá com o espelho 
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numa “estratégia” encontrada para “ativar a memória e manter a língua viva”. O texto 

apresenta o seguinte panorama sobre a situação da língua Xetá:  

 

O século XXI começa com apenas três sobreviventes, que falavam 
fluentemente a língua Xetá: Tucanambá José Paraná, falecido em 2008, 
com 64 anos; Coein Manhaai Nhaguká, atualmente com 75 anos, vítima de 
um acidente vascular cerebral que o deixou sem fala; e Tikuein, conhecido 
também como José Luciano da Silva, que morreu como viveu: lutando pela 
língua. [...] Um deles, Claudemir, de 30 anos, professor em um escola 
indígena, me contou que sua língua materna, aprendida no colo da mãe, é o 
português. Mas desde pequeno, aos sete anos, acompanhava sempre o 
pai, com quem foi aprendendo algo de Xetá [...]. A estratégia para língua 
Xetá não morrer dispensa, agora, o uso do espelho. Claudemir tem com 
quem conversar: seus irmãos. Quase diariamente, mas especialmente nos 
fins de semana, eles se reúnem na casa da mãe e procuram conversar em 
Xetá. Quem sabe mais, vai ensinando aos outros. 

  

Tal passagem demonstra que a imagem do “outro” produzida a partir do 

reflexo de si mesmo no espelho com o qual Tikuein (Mã) conversava é dissipada na 

medida em que a estratégia de manutenção da língua agora estaria relacionada às 

conversas em Xetá que os descendentes pudessem manter entre si. Assim, 

Claudemir Xetá, que é filho de Tikuein (Mã), aparece na reportagem como aquele 

que não só aprendeu a língua, mas que dava prosseguimento à luta de seu pai. Esta 

continuidade da trajetória política foi recentemente confirmada por Claudemir Xetá e 

seu irmão, Dival Xetá, hoje respectivamente vice-cacique e cacique dos Xetá 

residentes da TI São Jerônimo da Serra, quando de suas visitas ao Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFPR, em junho de 2017. Nesta ocasião, Claudemir 

observou que seu pai o havia treinado, desde pequeno, para levar à frente a batalha 

política e a liderança de seu povo. 

Em duas reportagens do Jornal Porantim (2007a; 2007b) os “descendentes” 

são indicados como aqueles cujos esforços estavam orientados para dar sequência 

à luta, principalmente territorial, das lideranças recentemente falecidas. Na 

reportagem publicada em julho, cujo tema foi a morte de Tuca, escreveram que 

“reunidos no velório de Tukanambá, os Xetá presentes assumiram publicamente o 

compromisso de dar continuidade à luta de Tuka e Tikuein (Mã) pela reconquista da 

terra” (Jornal Porantim, 2007a). Em uma foto que mostra em primeiro plano o rosto 

de Tuca, a legenda apresentada é: “Tuka, que sobreviveu ao massacre dos Xetá, 
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morreu em junho. Deixou aos parentes exemplo da luta pela terra”. De modo que 

naquele período, a questão da demarcação territorial, de acordo com a matéria 

encontrava-se na seguinte situação: 

 

A luta dos sobreviventes Xetá já levou a Fundação Nacional do Índio (Funai) 
a constituir dois grupos de trabalho (GT). O primeiro, criado em 1999, 
pesquisou sobre a viabilidade de reagrupamento dos Xetá e demonstrou 
que eles desejam se reunir em sua própria terra. Com base nisso, a Funai 
criou em 2002, o GT para estudos de identificação e delimitação da terra 
tradicional de deste povo. O relatório destes estudos foi entregue à Funai 
em meados de 2006

13
. 

 

A matéria publicada em novembro, que é sobre o “Encontro do Povo Xetá” 

ocorrido em Guarapuava entre 6 e 8 de outro de 2007, conta que nessa ocasião 

mais de 80 Xetá se reuniram e decidiram retomar a luta pela demarcação de suas 

terras, na Serra dos Dourados, bem como reconheceram a necessidade de “criação 

de um programa governamental específico para o fortalecimento da língua Xetá”. 

 

Figura 5: Tuca, exemplo de luta. Fonte: Jornal Porantim, jul. 2007. 

A demarcação da terra já vinha sendo pleiteada formalmente pelos Xetá desde 

pelo menos a década de 1990, quando ao final do ''Encontro dos Xetá: 

                                            
13

 Em 2014, A Funai publicou estudos que reconhecem a área de ocupação tradicional dos 
Xetá, compreendendo partedo território em que viviam até à década de 1950 (cf. Funai, 2014:70-71) 
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Sobreviventes do Extermínio", elaboraram um documento onde solicitavam a 

atenção da FUNAI para medidas de justiça e reparação. Neste mesmo documento, 

reivindicam aauto-determinação, ao exigirem dos “diferentes segmentos da 

sociedade e autoridades competentes, o reconhecimento de todos os sobreviventes, 

e seus respectivos descendentes, enquanto membros da etnia Xetá” (Silva, 

1998:238). Este ponto é importante de ser retido, pois a disputa territorial travada 

entre índios e Estado, não só é reproduzida, como produzida por uma ofensiva 

midiática que teria como objeto de contestação a identidade indígena Xetá. A 

imagem desenhada nos anos anteriores, de que os filhos de casamentos 

interétnicos não seriam legitimamente Xetá (ver Capítulo II), permanece na 

documentação jornalística deste período aqui analisado. Ela será ainda, como 

veremos mais adiante, um dos argumentos centrais das reportagens que se 

colocam, declaradamente, contra a demarcação da terra, dando mostras de que o 

contexto se caracteriza por atrelar identidade étnica e questão territorial. Antes, 

porém, notemos algumas reportagens cuja tônica é dada ao “desaparecimento” e 

não ao “reaparecimento” do grupo. 

A Gazeta do Povo, em 2000, escreve a reportagem “Tribo Xetá agoniza à 

espera de reserva”. Semelhante às primeiras reportagens da década de 1950 (ver 

Capítulo I), o texto preocupa-se em denunciar o longo e interminável trâmite 

burocrático de se demarcar o território quando o caso seria de extrema urgência, 

uma vez que, como observam no subtítulo, os únicos oito “remanescentes” dos 

índios que habitavam o noroeste poderiam desaparecer até que a proposta saísse 

do papel. Na contramão do que a concepção nativa determina sobre si, de que 

seriam os Xetá um “povo vivo” cujo vínculo não estaria restrito aos oito 

“sobreviventes”, a reportagem afirma que “todos os sobreviventes da tribo têm entre 

40 e 50 de idade, e nenhum teve descendentes xetás”, o que reacende uma vez 

mais a proximidade da extinção. 

Cinco anos mais tarde, o mesmo jornal publica uma série de reportagens de 

três dias (06, 07 e 08 de março), cujo título era “O fim de um povo paranaense”. Em 

seu primeiro texto, colocam que 

Os oito sobreviventes que hoje estão atualmente espalhados entre Santa 
Catarina, Paraná e São Paulo, vivendo em cidades ou em reservas 
indígenas de outras etnias. Casaram-se com não-xetás ou com brancos, o 
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que faz com que seus descendentes não possam mais ser considerados 
xetás (Gazeta do Povo, 2005a). 

Já na matéria “Futuro em grupo é incerto para descendentes”, onde declaram 

que parte dos filhos e netos dos “sobreviventes” recusam a possibilidade de retorno 

à terra tradicional, apresentam nas primeiras linhas uma imagem de esperança que 

logo se dissipa nas impossibilidades trazidas, novamente, por amarras biológicas:  

É nos cerca de 80 descendentes xetás, divididos em 20 famílias, que reside 
a esperança de continuidade do povo da Serra dos Dourados. A 
manutenção da língua, o restabelecimento dos costumes e da cultura 
depende da lição dos oito índios xetás do mato, especialmente de Kuen, 
Tuca e Tikuein. Só haverá futuro, porém, quando os filhos de casamentos 
interétnicos (como os especialistas se referem aos filhos dos xetás com 
guaranis, caigangues, brancos e negros) deixarem de ser meio xetá, ou 
apenas filhos de pai ou de mãe xetá. (Gazeta do Povo, 2005b) 

O paradoxo da Gazeta do Povo revela-se tal que, só primeiro afirmam serem 

os Xetá “genuinamente paranaenses”, para logo em seguida dizerem que estes 

mesmos paranaenses não seriam genuinamente indígenas.  

Segue-se que, com objetivo de reparar informações trazidas pela série de 

reportagens publicadas pela Gazeta do Povo, muitas das quais atribuídas à Carmén 

Lúcia da Silva, a jornalista e antropóloga Zélia Maria Bonamigo escreve na página 

de internet do jornal curitibano Tribuna, duas matérias, uma em março e a outra em 

abril de 2005 (cf. Tribuna, 2005a; 2005b). A primeira carrega em seu título a 

potência de contestar muito do que havia e continuava sendo dito sobre os Xetá: “Os 

xetá não estão em extinção”. O texto começa por denunciar o conteúdo 

sensacionalista de “O fim de um povo paranaense”, para na sequência corrigi-los, 

lembrando que os Xetás, naquele momento, não seriam apenas oito, mas 86 índios, 

e que não estando em processo de extinção, estariam, ao contrário, “em processo 

de recuperação e resistência étnica”. A matéria adverte que o viés biológico como 

critério fundamentador do vínculo étnico, do ponto de vista antropológico, estaria 

ultrapassado desde a década de 1930, e que, portanto, sendo esta uma questão 

“sociológica e cultural”, caberia aos Xetá a definição de regras próprias a partir das 

quais se pudessempensar e constituir ao pertencimento étnico (Tribuna, 2005a). 

Já na segunda publicação (Tribuna, 2005b), corrige-se a afirmação que 

postulava que “da cultura e dos hábitos que tornaram os xetás diferentes de 

qualquer outro grupo indígena do Sul do país, restaram só algumas lembranças”, 

indicando que “mesmo casados com pessoas não xetás”, Tuca, Tikuein e Ã, os três 
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ainda vivos, continuavam praticando o sistema de nomeação característico do 

grupo, cuja complexidade guardaria relação com o ambiente ecológico e 

cosmológico tradicionalmente do grupo. Além disso, consta que as suas explicações 

para origem de tudo que compõem o mundo remetem às histórias contadas por 

parentes antigos, seus pais e avós, e não na educação que receberam daqueles que 

os criaram após o período em que foram retirados da Serra dos Dourados. A 

reportagem dedica-se ainda a reparar a declaração, atribuída a Carmén Lúcia da 

Silva, segundo a qual ela teria dito que "manter a língua [seria] o primeiro passo para 

que eles continuem sendo um povo”. Neste intento, a Tribuna (2005b) manifesta que 

Carmen, que é também responsável pela unidade de pesquisa de Etnologia 
Indígena do Museu da UFPR e tem dissertação de mestrado e tese de 
doutorado defendidas a partir de pesquisas realizadas junto aos xetás 
desde 1996, esclarece que a língua não é o único elemento que define a 
pertinência e existência de um povo. Ela é um dos elementos que marca a 
identidade do grupo como tantos outros (…), mas não é tudo. 

 

Mais recentemente, em 2014, persistem exemplos de deslegitimação do 

vínculo étnico dos descendentes. O caso da Umuarama Ilustrada (2014a) importa, 

pois introduz em cena outro pesquisador, dessa vez Murilo Rebecchi, mestre em 

História pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Com base no que o 

historiador relatou ao jornal, a notícia afirma que os “descendentes” não podem ser 

considerados Xetá, uma vez que são filhos oriundos de casamentos estabelecidos 

entre “sobreviventes” (denominados “genuinamente” xetá) e índios de outras etnias 

ou brancos. É notável e curioso, que já uma década transcorrida do período em que 

se iniciou a publicação de notícias sobre “ressurgimento”, “emergência”, 

“reaparecimento”, e similares, esta matéria mantém o “desaparecimento” como 

característica fundamental da história do grupo: 

O professor [Murilo Rebecchi] dá como exemplo, o que aconteceu com os 
nativos brasileiros, explica que os Xetá foram desaparecendo, de forma 
gradativa. Morreram em contato com doenças trazidas pelos brancos, foram 
assassinados em confrontos diretos, envenenados e intoxicados com 
alimentos. No entanto, a maioria migrou e desapareceu entre tantas 
angústias e humilhação. 

Caberia apontar por fim, que há reportagens que se caracterizam por 

avançarem incisiva e declaradamente contra os interesses e reivindicações 

territoriais Xetá. Não se dirigindo exclusivamente à comunidade Xetá, a ofensiva tem 
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também como alvo, o órgão do Estado responsável pelos assuntos indígenas, a 

Funai.  

Assim, a Tribuna de Cianorte (2009) relata que em uma audiência pública 

realizada em Brasília em outubro de 2009, na presença do então deputado federal 

Osmar Serraglio (PMDB) e de cerca de 50 produtores rurais da região onde estava 

sendo realizados estudos para a demarcação do território Xetá, Marcio Meira, na 

época presidente da FUNAI, teve que prestar esclarecimentos sobre os trabalhos do 

órgão. Segundo a reportagem, a audiência foi convocada por Serraglio e Moacir 

Micheletto, este também peemedebista, na Comissão de Agricultura da Câmara, de 

modo que o primeiro, ignorando totalmente o fato de que os Xetá foram submetidos 

a um deslocamento forçado de suas terras na década de 1950, contestava a 

legalidade do processo demarcatório com base na tese jurídica do marco temporal – 

tese segundo a qual só poderiam ser consideradas terras tradicionais aquelas que 

estivessem sob posse dos indígenas na data de 5 de outubro de 1988, data de 

promulgação da Constituição: 

Esse não é o caso dos índios xetá, que há mais de 50 anos não habitam a 
região. É um absurdo o que está sendo cometido, porque isso, além de 
contrariar aConstituição, irá desalojar mais de mil pessoas que trabalham e 
produzem emsuas terras. A pretexto de proteger uns, vocês estão 
desprotegendo outros e issoé ilógico no Direito. Nós vamos ao Supremo 
Tribunal Federal se for preciso paradefender o direito daqueles que os têm.  

Já Moacir Micheletto, acusava de “mentiroso” os laudos antropológicos 

produzidos pelo órgão, bem como questionava a necessidade de “tanta terra para 

pouco índio”:  

Eu afirmo com toda propriedadeque esse laudo antropológico é mentiroso, 
não condiz com a verdade". O deputado disse ainda que apresentará 
requerimento solicitando que a antropóloga [Carmen Lúcia da Silva] preste 
esclarecimentos à Comissão.  

Ademais, uma vez que parte da área identificada no processo de demarcação 

da TI Herarekã Xetá incide sobre a extensão territorial dos munícipios de Ivaté e 

Umuarama, no noroeste do Paraná, segundo a reportagem, os prefeitos de ambas 

localidades estiveram presentes na audiência. Na sessão da matéria intitulada 

“Preço da terra desvaloriza”, ambos prefeitos aparecem colocando que os 

problemas derivados do processo demarcatório já começaram a ser sentidos na 

região. Sidnei Delai (PPS), na época o prefeito de Ivaté, comenta que as pessoas da 

cidade estariam angustiadas com a possibilidade de “perderem suas terras. Isso é 
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ruim para os produtores e ruim para a economia da cidade. O preço das terras que 

estão próximas à área da demarcação já está caindo”. Já no discurso do então 

prefeito de Umuarama, Moacir Silva (PDT), ataca-se a legitimidade da posse Xetá: 

“A prefeitura de Umuarama está fazendo tudo o que está ao seu alcance para 

defender os legítimos possuidores da terra. Não podemos aceitar essa situação". 

Na página do Canal Rural (2015), a demarcação da terra dos Xetá também 

aparece como uma ação duvidosa, que caso se efetivasse, acabaria por afetar a 

Fazenda São Francisco a ponto de desempregar os 12 mil funcionários que nela 

trabalhavam produzindo cana, na cidade de Ivaté. 

A revista Veja (2013) também avança contra a legitimidade dos procedimentos 

do órgão. Ao criticar o que chama de “maneira dúbia” com o qual o governo de 

Dilma, em 2013, lidava com a questão indígena, denunciam uma contradição que, 

de acordo com a reportagem se expressava, hora em tentativas de “barrar o 

descontrole das demarcações” promovidas pela Funai, hora em permitir o 

funcionamento de um núcleo apoiador da causa indígena dentro Palácio do Planalto, 

bem como autorizar “o custeio da viagem de cerca de 150 índios para protestar em 

Brasília contra o próprio governo”. Em meio à acusação, encontram-se elogios aos 

procedimentos externos à Funai de “colocar ordem” nas demarcações, e cita como 

exemplo bem-sucedido, a suspensão de demarcações no Paraná e no Rio Grande 

do Sul a pedido da Casa Civil, comandada na época por Gleisi Hoffmann (PT), pois 

segundo a reportagem, em maio daquele ano, Gleisi teria publicamente posto em 

suspeita a clareza e a objetividade dos procedimentos demarcatórios. Após ataque 

sobre a auto-determinação étnica, onde se lê que de cem xetás, mais de 90 teria 

“apenas ascendência parcial” e pais “ancestrais brancos” ou “índios de outras 

tribos”, a reportagem critica o “ressurgimento”, dando mais corpo à imagem de que 

os Xetá estariam sendo privilegiados por disputarem uma quantidade de terra que 

excederia as suas necessidades, bem como seriam os índios uma ameaça a 

pequenos produtores da região: 

Desses cem autointitulados xetás, mais de 90 membros têm apenas 
ascendência parcial, contando também com ancestrais brancos ou de índios 
de outras tribos. Mas o número reduzido não havia intimidado a Funai e os 
apoiadoras dos índios, que acharam aceitável promover no início dos anos 
2000 o renascimento da etnia com uma área equivalente a do município de 
Niterói, no Rio de Janeiro, onde vivem quase 500.000 pessoas. Para piorar, 
a área reservada para os xetás é ocupada por dezenas de fazendas, a 
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maioria de propriedade de pequenos produtores, e uma vila rural. (grifo 
nosso) 

O agente responsável pelo “renascimento” dos Xetá, inaceitável do ponto de 

vista da reportagem, não seriam os próprios índios, mas a Funai. Nessa 

interpretação, mais uma vez, o índio como sujeito político some na condição de 

objeto da política estatal, e reaparece em cena como uma marionete cujo movimento 

seria manipulado pela Funai. Em virtude disto, resta-nos admitir, com Sahlins (2004: 

13), que de fato alguns povos, tal como os europeus, tem toda sorte ao seu lado, 

visto que tem o privilégio de reter o termo “Renascimento” para especificar um 

período da sua história no qual após reunirem-se os seus nativos, inicia-se um 

processo de invenção de suas tradições e de si próprios que é  reconhecido como 

um  “renascimento cultural genuíno [e] o início de um futuro progressivo.” Ao passo 

que quando outros grupos, tais como os Xetá, o fazem, “trata-se de um sinal de 

decadência cultural, uma recuperação artificial, que apenas produz o simulacro de 

um passado morto”. Em suma, tal como a reportagem se posiciona: um processo 

inaceitável. 

Por fim, os personagens Gleisi Hoffmann e Osmar Serraglio não saem de cena 

ainda, eles constam em uma mesma notícia da Época (2014), onde se vê que os 

Xetá, além de serem considerado um problema econômico, são apontados como um 

empecilho político. Na íntegra se lê: 

A Funai criou uma dificuldade eleitoral para a candidata do PT ao governo 
do Paraná, Gleisi Hoffmann. Nos últimos dias de junho, delimitou 2,8 mil 
hectares do município do Ivaté (PR) para os índios xetás. Ministra da Casa 
Civil até o início do ano, Gleisi prometeu à bancada ruralista, forte no 
Paraná, que o governo não demarcaria novas reservas até que fosse 
aprovada uma nova legislação sobre o assunto. O decreto da Funai 
atropelou também o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), relator do 
projeto sobre demarcações. Pior: Ivaté é o principal reduto eleitoral de 
Serraglio.  

O título da notícia, “Funai demarca terra no Paraná e atrapalha campanha de 

Gleisi”, revela uma inversão de papéis, em que não sendo a bancada ruralista o 

setor ávido por impor obstáculos às demarcações da Funai, é a Funai e os índios 

que constam como prejudiciais aos objetivos políticos da bancada.  

Por fim, é de Serraglio, de novo, a máxima anunciada à Folha de São Paulo 

(2017), mais recentemente, em março de 2017, quando recém-nomeado Ministro da 

Justiça, afirmou que “terra não enche barriga”. Argumentando que a terra seria 
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desnecessária aos índios, o que sobressai é a imagem de que os índios seriam 

desnecessários nessas terras, porque supostamente improdutivas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As observações feitas ao longo desta pesquisa permitem indicar que os meios 

de comunicação, a imprensa escrita particularmente, ocupa um lugar fundamental 

para que se alcance algum conhecimento acerca das informações propagadas 

acerca dos Xetá. Como instrumentos designados para difusão de ideias e 

acontecimentos a um público amplo, os jornais e revistas, seja em sua forma 

impressa, seja em seu formato digital, constituem fontes ricas para a compreensão 

das representações forjadas sobre os Xetá. O mapeamento das notícias e 

reportagens que tematizaram o grupo, importou, sobretudo, para a identificação de 

como a etnia é identificada pelas intituições jornalísticas ao longo de sete décadas – 

período que, ao abrangir a intensificação do contato na década de 1950 e o 

momento atual, apresenta uma serie de representações que se transformam ao 

longo do tempo e que estão diretamente associadas aos eventos históricos.  

 A partir disto, tentei demonstrar que os Xetás foram representados pelos 

jornais e revistas, nas primeiras décadas do contato, como "primitivos 

remanescentes da idade-da-pedra", donde se vê, em meio aos argumentos 

preservacionistas, a produção de distâncias espaciais e temporais opondo “brancos” 

e “índios”. Já de 1970 a fins dos anos 1990, eles são tomados como poucos "índios 

aculturados e remanescentes do extermínio" cuja extinção seria um fato inelutável. A 

partir do século XXI, no entanto, como reflexo da articulação política dos Xetá, os 

membros do grupo são identificados como aqueles que não só estariam vivos, como 

também em processo de “emergência étnica”. Contra tal processo, que aparece 

sobre imagens de “retorno”, “recomeço”, “ressurgimento” e similares, algumas vozes 

se entoam nos jornais. A ofensiva, tendo por objetivo a contestação e interdição do 

processo de reparação territorial, cria a imagem de que os Xetá estariam almejando, 

e a FUNAI autorizando, a partir de laudo antropológicos duvidosos, o direito de muita 

terra para poucos, e ilegítimos, índios.  

A produção dessa ilegitimidade, que se atém sobretudo sobre os filhos 

oriundos de casamentos interétnicos, opera no sentido de esvaziar, primeiro no 

plano imagético, para depois no empírico, o conteúdo que confere sentido ao 

pertencimento étnico Xetá. Assim como primeiro se criou, sobre o noroeste do 
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Paraná, a imagem de “vazio demográfico” para que depois se pudesse, de fato, 

desertificá-lo e esvaziá-lo, mais recentemente representam o “vazio de cultura” Xetá 

como expressão do índio "aculturado". 

Nessa batalha política que se trava no campo das imagens. A atenção às 

formas com as quais os Xetás tem se apropriado de tecnologias midiáticas para a 

produção de uma auto-imagem, pode fornecer pistas de como eles estão 

“indigenizando a modernidade” (Sahlins,1997:53), de modo a afirmarem e 

assegurarem a própria vida. Questão relevante de ser pesquisada quando se 

considera a recorrência atual de relatos Xetá em que se sobressai o 

descontentamento no que se refere ao apagamento do grupo da história indígena 

sul-brasileira, bem como um notável interesse do grupo e ter a existência divulgada 

nos meios de comunicação.14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14

 Claudemir Xetá, atual vice-cacique de seu povo na TI São Jerônimo da Serra, aparece no 
documentário “O Canto do Voo do Urubu – Revitalização da Cultura Xetá” (IMAGINEFILMESRJ, 
2013) expressando o desejo de que a existência da sua etnia seja lembrada e divulgada pela mídia 
brasileira. 
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ANEXO I 
 

 

Listagem de 65 publicações jornalísticas, encontradas em jornais, revistas e 

páginas de internet, que tematizam os Xetá. 

 

 DATA TÍTULO FONTE 

 

1 

 

XX/11/1955 

 

Esta terra tem dono!: a reportagem de Guaira 

participa da "Expedição da Serra dos Dourados" 

 

 

Revista da Guaíra 

 

2 

 

10/11/1955 

 

 

No rasto do desconhecido selvícola da Serra dos 

Dourados (II) 

 

 

O Estado do 

Paraná 

 

3 

 

 

20/11/1955 

 

Pronunciamento sobre os índios da Serra dos 

Dourados 

 

 

O Estado do 

Paraná 

 

4 

 

22/11/1955 

 

 

Expedição à Serra dos Dourados : discurso 

pronunciado na Assembléia legislativa do estado por 

um integrante da mesma 

 

 

Gazeta do Povo 

 

5 

 

XX/12/1955 

 

 

Segunda expedição da Serra dos Dourados. 

 

 

Revista da Guaíra 

 

 

6 

 

20/08/1956 

 

 

Tribo de índios primitivos descoberta na Serra dos 

Dourados 

 

 

Diário da Noite  

 

7 

 

24/08/1956 

 

 

Índios desconhecidos localizados no Paraná 

 

O Diário  

 

8 

 

03/09/1958 

 

Necessária criação do Parque Florestal na Serra dos 

Dourados 

 

 

O Estado do 

Paraná 

 

9 

 

 

19/11/1958 

 

Catedrático paranaense sugere a criação de reserva 

para preservação dos índios Xetá. 

 

Folha da Manhã 
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10 

 

05/01/1959 

 

 

Living Stone Age 

Revista Time - 

Latin American 

Edition 

 

11 

 

20/01/1959 

 

É preciso impedir que os Xetá desapareçam: índios 

na idade da pedra II 

 

 

O Globo 

 

12 

 

24/01/1959 

 

 

ACUADOS na selva os nômades Xetá: índios 

paranaenses na idade da pedra III 

 

 

O Globo 

 

13 

 

03/12/1959 

 

Recuo melancólico dos Xetá na serra dos Dourados: 

a insânia pioneira perturba a obra da Natureza 

 

 

Gazeta do Povo 

 

14 

 

24/08/1960 

 

 

PROFESSOR Loureiro Fernandes condena avanço 

"legal" ao território dos índios 

 

 

Diário do Paraná 

 

15 

 

1/08/1960 

 

 

Cientistas desvendam aos poucos a cultura dos 

índios Xetá 

 

 

Diário do Paraná 

 

16 

 

XX/07/1961 

 

 

Os sobreviventes da Idade da Pedra 

 

Revista Panorama 

 

17 

 

 

19/07/1962 

 

 

Lavradores, no Paraná invadem as reservas do SPI e 

dizimam índios 

 

 

O Jornal 

 

18 

 

15/11/1962 

 

 

Os índios xetás estão sendo dizimados por incursões 

de brancos 

 

 

Folha de São 

Paulo 

 

19 

 

27/02/1972 

 

Civilização extinguiu os Xetás 

 

O Estado de São 

Paulo 

 

20 

 

 

XX/07/1978 

 

O massacre dos xetá 

 

Revista Panorama 

 

21 

 

23/04/1980 

 

Exposição mostra o drama dos índios Xetás 

 

O Estado do 

Paraná 

 

 

22 

 

03/01/1981 

 

Extermínio 

 

Diário do Paraná 
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23 

 

 

08/05/1982 

 

XETÁ : a colonização do Paraná matou barbaramente 

uma comunidade de índios que viviam corno homens 

da pedra às margens do rio Ivai. 

 

Folha de Londrina 

 

24 

 

30/06/1983 

 

Livramento condicional para Tiara, índia xetá 

 

Jornal do Paraná 

 

25 

 

09/06/1985 

 

Xetás, uma tribo em extinção 

 

O Estado do 

Paraná  

 

26 

 

11/07/1985 

 

Campanha quer ajudar os índios do Javari 

 

(sem fonte)  

 

 

27 

 

11/09/1985 

 

 

Os Xetá : extermínio 

 

Folha de Londrina 

 

28 

 

12/09/1985 

 

A Lei : o advogado e indigenista Vitória Constantino, 

de Londrina, critica a legislação : ela não protege 

minorias étnicas 

 

 

 

Folha de Londrina 

 

29 

 

16/10/1986 

 

 

Xetá: uma lembrança 

 

Folha de Londrina 

 

30 

 

17/10/1986 

 

 

Xetá: uma saudade 

 

Folha de Londrina 

 

31 

 

XX/06/1988 

 

Os nômades do Sul - O Povo do machado de Pedra 

Porantim - 

Suplemento nº 05 

Junho 88, pg 0 

 

 

32 

 

26/04/1989 

 

O extermínio de “Todos Nós” 

 

O Estado do 

Paraná  

 

 

33 

 

02/03/1993 

 

Uma longa viagem para a escravidão 

 

Folha de Londrina  

 

34 

 

XX/12/1993 

 

Índios do Paraná em trabalho escravo no Mato 

Grosso do Sul 

 

Mensageiro 

 

35 

 

06/05/1994 

 

Revolta marcada com uma cruz 

 

Folha de Londrina  

 

36 

 

10/07/1994 

 

 

Últimos índios xetás visitam UFPR e se emocionam 

com objetos e fotos 

 

Gazeta do Povo  
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37 

 

05/08/1994 

 

 

Última Xetá vive em Douradina 

 

O Estado do 

Paraná 

 

38 

 

08/07/1996 

 

 

Mestiça expulsa da tribo vira sem-terra 

 

Folha de São 

Paulo 

 

39 

 

11/11/1998 

 

Personagem que simboliza cidade ilustra informativo 

 

Folha de Londrina  

 

 

40 

 

12/02/1999 

 

Os sobreviventes do Extermínio 

 

Porantim - nº 212 

Jan/Fev 1999, pg 

10-11 

 

 

41 

 

15/02/1999 

 

Oficialmente extintos, xetás reaparecem 

 

O Estado de São 

Paulo  

 

42 

 

06/02/2000 

 

 

Tribo Xetá agoniza à espera de reserva 

 

Gazeta do Povo  

 

43 

 

06/04/2000 

 

História dos xetá é mostrada em CD-ROM 

 

Folha de Londrina  

 

 

44 

 

2/03/2001 

 

Povos ressurgidos: renascendo das cinzas 

 

Porantim - nº 233 

março de 2001, pg 

19 

 

 

45 

 

31/08/2002 

 

Índia tupi-guarani ameaçada de despejo vai ganhar 

casa 

 

Folha de Londrina  

 

 

46 

 

24/06/2003 

 

Nem ressurgidos, nem emergentes, somos povos 

resistentes. 

 

Porantim nº256 

Jun/Jul 2003 , 

pg.08-09 

 

 

47 

 

06, 07 e 08 

de março de 

2005 

 

 

Serie de reportagens “O FIM DE UM POVO 

PARANAENSE” 

 

Gazeta do Povo  

 

48 

 

22/03/2005 

 

 

Os xetás não estão em extinção 

 

Tribuna PR -  

 

49 

 

12/04/2005 

 

A dinâmica da cultura xetá 

 

Tribuna PR -  
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50 

 

 

03/11/2006 

 

 

Retrato das Línguas indígenas no Brasil 

 

 

 

Porantim nº290 

nov 2006, pg.15 

 

 

51 

 

27/07/2007 

 

A saga do povo Xetá no Paraná 

 

Porantim nº297 

ago 2007, pg. 14 

 

 

52 

 

01/11/2007 

 

Encontro unifica a luta e fortalece o povo Xetá. 

 

Porantim nº300 

nov 2007, pg.10 

 

 

53 

 

12/03/2009 

 

Com Estado ausente, indígenas continuam sem suas 

terras 

 

Porantim nº313 

mar 2009, pg. 08-

09 

 

54 

 

21/05/2009 

 

Tikuein, entxeiwi 

 

Porantim nº 315 

mai 2009, pg. 04-

05 

 

 

55 

 

30/10/2009 

 

Audiência discute demarcação da terra xetá 

 

Tribuna de 

Cianorte -   

 

 

56 

 

08/06/2013 

 

A dúbia política indígena que pressiona o governo 

Dilma 

 

Veja.com  

 

57 

 

11/12/2013 

 

Encontro em Curitiba visa resgatar a história e cultura 

dos índios Xetá 

 

 

Umuarama 

Ilustrado -  

 

58 

 

20/04/2014 

 

Entre os remanescentes, apenas um Xetá ainda 

reside no Noroeste 

 

 

Umuarama 

Ilustrado 

 

59 

 

27/04/2014 

 

A história de uma sobrevivente que tem Brasil até no 

nome 

 

Umuarama 

Ilustrado  

 

60 

 

06/07/2014 

Funai demarca terras no Paraná e atrapalha 

campanha de Gleisi 

 

Revista Época  

 

61 

 

07/07/2014 

 

Demarcação de Terra Indígenas em Ivaté (PR) pode 

afetar 12 mil funcionários de usina canavieira 

 

 

Canal Rural 
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62 19/04/2015 No dia do Índio, Xetá pede para o homem branco ser 

mais humano 

 

Umuarama 

Ilustrado 

 

63 

 

Sem data 

 

Jovem Xetá civilizado trabalha por seu povo 

 

Sem fonte 

Encontrado no 

acervo digital 

Armazém Memória 

- Um resgate 

coletivo da história. 

Disponível em 

"Recortes de 

Jornais", disponível 

no link: 

http://armazemme

moria.com.br/centr

os-indigena/ 

 

 

64 

 

Sem data 

 

Ernesto negocia com os caciques. 'É o patrão' 

Sem fonte 

Encontrado no 

acervo digital 

Armazém Memória 

- Um resgate 

coletivo da história. 

Disponível em 

"Recortes de 

Jornais", disponível 

no link: 

http://armazemme

moria.com.br/centr

os-indigena/ 
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Sem data 

 

O Teatro em Busca do Índio 

 

 

Sem fonte 

Encontrado no 

acervo digital 

Armazém Memória 

- Um resgate 

coletivo da história. 

Disponível em 

"Recortes de 

Jornais", disponível 

no link: 

http://armazemme

moria.com.br/centr

os-indigena/ 

 

http://armazemmemoria.com.br/centros-indigena/
http://armazemmemoria.com.br/centros-indigena/
http://armazemmemoria.com.br/centros-indigena/
http://armazemmemoria.com.br/centros-indigena/
http://armazemmemoria.com.br/centros-indigena/
http://armazemmemoria.com.br/centros-indigena/
http://armazemmemoria.com.br/centros-indigena/
http://armazemmemoria.com.br/centros-indigena/
http://armazemmemoria.com.br/centros-indigena/
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