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RESUMO : Ensalo referente aos contatos ocorridos entre os fndios 
G:ivióes de Oeste e a socledade nacional - frentes de expanscSo, núcleos 
regionais, adminístra~s ofieiols e misslonários. O primelro capítulo 
mostro o ocupo!;ÓO regional, o partir de fins do século possado, otrovés 
de frentes de expansáo exfrativisto e ogropastoril; o segundo opresento 
esquemas a respeito dos podróes s6cio-culturois dos índios Govlóes; o ter• 
ceiro narra os conflitos entre eles e os frentes de exponsáo; e o quorto 
aborda o processo de integro!;áo o que foram submetidos os grupos-locois 
remanescentes ap6s o pacifico~óo. Bibliogrofio. 
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c. 

Desde a época dos descobrimentos até a atual (já foi referido 
inúmeras vezes), a história das popula<;oes Indígenas do continente 
americano pode ser mostrada em gr.ande parte através de relatos a res
peito de conflitos, massacres e epidemias, assim como de situa<;oes 
negativas que passaram elas a sofrer, na medida que foram sendo in
tegradas nos sistemas sócio-economicos das nac;oes conquistadoras. 
Conforme escreve Degler ( 1973 : 32) toda cultura "por mais primitiva 
ou subdesenvolvida" deveria ser permitido sobreviver, mas "a Histó
ria nao registra povo algum em expansáo seja no Novo Mundo ou na 
Austrália, seja na África ou na Sibéria, que se tenha comportado dife
rentemente frente a um povo tecnologicamente mais fraco" (ibid.). 

No território dos. EE.UU. da América do Norte, até o término 
da domina9áo inglesa, as tribos existentes eram consider.adas "na96es 
soberanas", sobretudo porque mantinham um forte equilíbrio de poder 
entre as forc;as da Inglaterra, Fran<;a e Espanha (Estados Unidos, 
1966: 4). Náo se procurava "incorporar os jndígenas na colonizac;áo", 
e, após a eliminac;áo dos franceses, "os ingleses ou seus sucessores 
norte-americanos n trataram apenas de solucionar o problema mediante 
a "expulsáo deles de territórios necessários a expansáo .. . " (Prado Jú
nior, 1957: 85). Entretanto, a partir de 1820, urna nova política co
mec;ou a ser adotada pelo Governo dos EE.UU. : os índios passaram 
.a ser tutelados do Estado; suas terras foram reduzidas face modifica-
96es ou rompimentos dos antigos tratados; e inicia-se urna assimilac;áo 
compulsória dos mesmos no seio da populac;áo nacional (Thompson, 
1950 : 9) . Essa política, resultou no loteamento das terras tribais e 
seu conseqüente fracionamento pelos herdeiros; empobrecimento de 
recursos pela explorac;áo de madeira, abertura de pastos, expansáo 
agrícola e explotac;áo do subsolo sem medidas de conservac;áo; des
caracterizac;áo das culturas Indígenas e banimento das cerimonias tri
bais; subvencionamento das missoes religiosas; e encaminhamento 
compulsório das crianc;as indígenas para as escalas e internatos 
(ibid. : 19) . Após "a Lei Dawes de 1887, que dissolveu as reservas 
e possibilitou a cada família índia a obtenc;áo de 160 acres de terras·, 
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novos efeitos negativos tornaram-se logo evidentes : os índios foram 
perdendo suas terras "em rítmo espantoso"; e os que as conservaram 
dentro em pouco verificaram a impossibilidade de "extralr urna sub
sistencia digna das leiras relativamente pequenas e de má qualidade 
que o Governo lhes atribuíra" (Degler, 1973 : 35). 

Apesar do evidente fracasso, essa política só foi ser alterada 
em 1933-34 quando John Collier dirigia o Bureau of lndian Aff.airs, me
diante a aprovac;áo da ,. Lei Wheeler-Hovard" basicamente assim esta
belecida : as sociedades indígenas precisam e devem ser mantidas 
em existencia, regeneradas ou postas de novo a funcionar; as socieda
des indígenas deve ser dado status, fon;a, poder, liberdade e autodeter
minac;áo (Thompson, 1950 : 22) . Conseqüentemente, numerosas tri
bos passaram a ter Constituic;áo e Governo próprios, surgiram organi
zac;óes económicas, milhóes de acres acrescentaram-se as reservas in
dígenas; a criac;ao de gado e a produc;ao agrícola passaram a ser racio
nalizadas; o índice de mortalidade diminuiu 55°/o e o crescimento de
mográfico passou a ser de 1 º/o ao ano; e costumes e rituais "de longa 
data desaconselhados ou mesmo proibidos" foram novamente permiti
dos e estimulados (Degler, 1973: 24-35) . Acontece que, em 1953, 
tendo sido aquelas diretrizes modificadas pela denominada "política de 
prescric;áo ", que estabeleceu novas relac;oes entre o Governo Federal 
e os índios, trans.ferindo as reservas .. o mais rapidamente possível 
para o controle dos Estados" ... , onde isso se verificou, além da perda 
de suas terras, "quando abrigados a viver fora das reservas", mostra
r.am-se os índios "despreparados para competir · com os brancas" 
(ibid . : 36) . A Presidencia da República, entao houve pot bem dirigir 
em 1970, urna mensagem ao Congresso mostrando serem as condic;oes 
dos povos indígenas as mais baixas "praticamente em toda a escala 
de avaliac;ao - emprego, renda, educac;áo e saúde" ... ; condenou tan
to a prescric;ao federal compulsória como o paternalismo e salientou 
que somente pela rejeic;áo de ambos os extremos poderia acorrer urna 
política que "verdadeiramente sirv.9 aos melhores interesses do povo 
índio"; e mostrou a necessidade de . ser estimulada a autodetermina<;áo 
considerando-se porém "que os índios podem se tornar independentes 
de controle federal, sem que lhes sejam cerceados o apoio e a assis
tencia federais" (Nixon, 1973: 39-41). A realidade é que conforme 
ainda observou Degler (1973 : 33-34), embora absorvendo muitas técni
cas e ~eculiaridades da "cultura dos brancas", a grande maioria des
ses "povos indígenas recusou-se a se transformar em homens bran
cos ", a despeito das sistemáticas pressoes sofridas "em favor da inte-

- " gr.a<;ao . 
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No território nacional, ao contrário do que ocorreu nos EE .UU., 
os conquistadores nunca trataram as tribos como entidades autono
mas. Desde cedo, além do tráfico mercantil, trataram de engajá-las 
diretamente na coloniza<;ao. Até meados do século XVIII, as leis por
tuguesas, de modo geral, quando nao determinavam o extermínio e a 
escraviza<;áo dos índios, possibilitavam seu segregamento nas aldeias 
e fazendas missionárias (Arnaud, 1973: 5-9). No período pombalino 
(1750-77), após concedida a liberdade aos índios, tentou-se solucionar 
o problema através da assimila<;áo, tendo em vista o aumento da fraca 
popula<;áo colonial. Proclamada a lndependenc!a a situa<;ao dos mes
mos volta a ser tratada em termos de assimilac;ao, mediante a sanc;áo 
de várias leis, relacionadas a tutela, "catequese e civilizac;áo dos ín
dios" e alienac;ao das terras por eles ocupadas (ibid. : 17-18) . Basea
do em abundante bibliografia, procura Moreira Neto (1971: 71) mos
trar t1ue a política indigenista brasileira dur:ante o século XIX, repre
sentou "a nega<;áo do direito dos índios de aspirar tanto a autonomia 
cultural e política quanto a posse das terras que tradicionalmente 
ocupavam". No período republicano, primeiramente destaca-se o mo
vimento contra a assimlla<;áo dirigida dos índios realizada pela lgreja 
Positivista que culminou com a criac;áo do S. P. l. ( 191 O) e cu jos prin
cípios parecem bem evidenciados nos regulamentos do órgáo expedi
dos em 1911 e 1928 (Arnaud, 1973: 21-24); entretanto, os regimentas 
de 1936, 1942-45 e 1963, Já se mostr.aram mais favoráveis a assimilacao 
que os anteri<:>res (ibid.: 28-30) . 

De qualquer modo, assim como nos EE : UU., apesar das compul
sóes sofridas e da absor<;áo de multes elementos da "cultura dos bran
cas", os grupos indígenas que estabeleceram relac;óes permanentes 
com a sociedade nacional, em numerosos casos observados, continua
ram obstinadamente através de gerac;óes conservando a própria iden
tidade étnica. Entre vários outros, os Tenetehára (Maranháo) experi
mentaram urna série de mudanc;as no contexto sócio-cultural e ideolo
gia, e as vezes procuram afirmar-se como civilizados face ao desprezo 
com que sao tratados, mas .. conservaram um carpo de padrees tradicio
nais que permite distinguí-los como urna cultura e sociedade distin
tas" (Wagley & Galvao, 1961 : 69 e ss.). Os grupos do rio Negro, 
como minorias, foram compelidos "sob várias formas a modificar su as 
regras e valores". . . mas funcionando a "destribaliza<;ao e assimila
c;ao" apenas no nível individual, pois, .. para o grupo indígena visto 
como um todo dificilmente se completará (Galváo, 1959: 53). No 
alto Solimóes, os Tukúna "caboclizados" diferenciam-se dos índios do 
Javari, porque se constituem "para o branco numa populac;áo indí-
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gena pacífica, desmoralizada, atada as formas de trabalho impostas 
pela civilizac;áo e extremamente dependente do comércio regional ... ": 
e quanto ao convívio religioso e escolar com os civilizados, foram os 
Tukúna submetidos a segregac;áo (Oliveira, 1964: 80-114). Todavia, 
.. as instituic;óes básicas da sociedade Tukúna ainda se conservam ope
rativas, como que resistindo a pressao exterior"... .. especialmente a 
sua estrutura social, que se mantém ainda imune a influen
cia ocidental" (id.: 1972 : 55) . No Território do Roraima, os Makuxí 
em .. vários aspectos socioculturais já estáo descaracterizados, atra
vés da incorporac;ao de ·outros, estranhos a sua tradi<;ao "; e no con
texto sócio-economico regional tem o pre90 de seu trabalho desvalori
zado, encontrando "dificuldade até mesmo parfJ conquistar melhores po
si<;óes na camada baixa" dessa sociedade ( Diniz, 1972 : 19-25) . Mas 
.. apesar da depreciac;áo e da tendencia de desorganizac;áo dos costu
mes indígenas, como acontece nas ordens económica, política e reli
giosa, os Makuxí ainda mantem urna escala suficientemente alta de 
coesao tribal que permite tratá-los como urna unidade étnica distinta" 
(ibid.) . Por outro lado, as tentativas feitas para "salvar jovens ín
dios pela educac;ao" acabaram para formar "desajustados e marginais ", 
alguns deles "deixando de ser indios, sem chegar a coisa alguma" ... 
(Ribeiro. 1962: 55-561. Como exemolo. pode ser .mencionado o caso 
clássico do índio Bororo - Tiago Marques Aipobureu, o qual, após re
cebar dos salesianos esmerada educac;ao e ter viajado · pela Europa, lhe 
proporcionaram um emprego de professor da Missáo, porém ele o aban
donou, preferindo retornar a vida tribal onde tamóém nao se ajustou 
(Fernandes, 1963 : 276-71). Em síntese, foi rejeitado na tribo por nao 
mais "revelar as qualidades desejadas"", e "por possuir e manifestar pú
blicamente, atributos desconhecidos no grupo e considerados indese
jáveis "; e pelos Prancos porque "manifestava atitudes e praticava atos 
que nao eram esperados, pois viam nele apenas um bororo ... " 
(ibid.: 201). 

Pelo menos no aspecto doutrinário, entretanto, algumas reac;óes 
iá se esboc;am no sentido de ser modificada a política de integra9ao até 
hoje posta em prática entre as populac;óes indígenas do te.rritório na
cional, de modo mais ou menos semelhante como vem de ser mencio
nado com re~peito aos EE.UU. Neste sentido deve ser evidenciado o 
pronunciamento feito pela lgreja Católica na Conferencia Nacional 
... "realizada em Brasília em abril de 1972, com respeito ao~ novos 
métodos de ac;ao a serem postos em prática Junto aos índios, podan
do-se entre vários outros destacar os seguintes pontos básicos : a in
tegrac;ao .. é um processo recíproco em que os brancas devem ser edu-
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.cados, também, para receber grupos indígenas" ... nao exigindo "ne
-cessariamente a desindigenizaoao" ... devendo-se "cuidar de integrar 
tribos e comunidades indígenas e nao apenas indivíduos isolados, o 
·que os leva a urna triste marginaliza<;áo"; "dar preferencia a perspec· 
tiva evangeliza9ao em lugar de catequese", conceituando-se "o povo 
nao pagáo mas religioso"; "O índio é o primeiro dono da· terra", cum
prindo-se defender seu direito sobre ela antes de "qualquer proteoao, 
·acultura<;áo, integra<;áo ou catequese". . . (Conferencia Nacional dos 
1Bispos do Brasil, 1972 : 3-7) . Por fim, no novo "Estatuto do (ndio" 
(Lei 6.001 de 19/12/73) entre os dispositivos que parecem favorecer 
a aplicaoao de urna mais racional política de integraoao, podem ser men
-cionados os seguintes : assegurar aos índios a possibilidade de livre 
escolha dos seus meios de vida e subsistencia; garantir-lhes a perma
'Oencia voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para 
seu desenvolvimento e progresso; executar, sempre que possível me
·diante a colaboraoao dos índios, os programas tendentes a beneficiar 
as próprias comunidades; garantir-lhes, nos termos da Constitui<;áo, a 
:posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito 
óO usofruto das riquezas naturais e de tod~s as utilidades nas mesmas 
-existentes (Brasil. Leis, decretos, 1974 : 5-6). 

O presente ensaio pretende abordar em linhas gerais, a intera-
1;áO havida entre os Gavióes e a sociedade nacional - frente de ex
pansáo, núcleos regionais, administra~óes oficiais e missionárias. O 
,primeiro capítulo (A regiáo do médio Tocan~ins) mostra a ocupa<;áo da 
regiáo, a partir de fins do século passado, acorrida em fun<;áo de urna 
-economía extrativista (caucho, castanha-do-pará) e continuada através 
da pecuária e agricultura; caracteriza<;áo dessas atividades, com mais 
rentase na parte relacionada a explota<;áo da castanha-do-pará; e aspec
tos gerais das cidades e vilas regionais. O segundo ("Os Gavióes de 
Oeste - Parkateye "), apresenta urna rápida nota sobre a classifica
·~ao dos índios de origem Je, segundo o conceito '1 tipos de cultura" 
( cf. Steward & Fa ron, 1959 : 362); situaoao dos Timbira na .. área cul
tural Tocantins-Xingu" (cf. Galvao, 1959 : 29-31); transferencia dos 
Gavióes da regiáo campestre do Pindaré-Grajaú (Maranháo) para a flo
.resta do Tocantins (Pará); e esquemas a respeito dos padrees sócio
-culturais do grupo comparados com os de outras unidades Timbira. 

10 terceiro ("Os conflitos ") narra os choq1:1es em que se empenharam 
-0s Gavióes com as frentes de penetrac;ao desde o século passado até 
os dias atuais; astúcias aplicadas pelos índios no decorrer das incur· 
.soes; modos de pensar das fac9óes em luta com respeito aos oponen
tes; trabalhos desenvolvidos pelo S. P. l. e FUNAI na pacificac;áo e ga-
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rantia das áreas indígenas. O quarto (''Os grupos-locais após a paci
fica<;áo "), aborda o processo de integrac;ao pelo qual passaram a ser 
submetidos os 3 grupos remanescentes: baixas populacionais sofridas 
em conseqüencia de enfermidades e de desagregac;óes; engajamentos 
no sistema economico regional; relac;óes inter e extra tribais; ligeiras 
histórias de vida de indivíduos do grupo; programas postas em prática 
pelo S. P. l. e FUNAI; modifica<;oes sofridas pelos grupos em decorren
cia da situac;ao de contato. 
' . 

O ensaio constitui resultado de estudcrs efetuados com base no· 
projeto de pesquisa "O índio face a expansao nacional", ainda em 
prosseguimento. Em sua _elabora9áo, além dos elementos bibliográ
ficos e documentos citados, foram utilizados dados colhidos pelo aup · 
tor em pesquisas de campo realizadas nos anos de 1962, 1969, 197CJ,. 
1971 e 1972. A coordenac;áo do capítulo "A regiáo do médio Tocan
tins" ocorreu com a ajuda de Isidoro Alves (bolsista do CNPq) que 
participou da pesquisa realizada em 1970; e a revisáo geral dos capí-· 
tulos teve a coopera9áo de Ana Rita Atves (bolsista do CNPq) que 
também confeccionou o sumário em ingles. Dentre os funcionários 
do S. P .1. e FUNAI que prestaram sua colaboragáo no deco~rer das: 
pesquisas de campo devem ser mencionados os seguintes : Telesfo
ro Martins Fontes, Sothero Francisco Ramos, Joáo Fernandes Morei
ra, Matias Teixeira de Aguiar, Felipe Passinho de Santiago, Osmundo. 
Antonio dos Anjos, Antonio Cotrim Soares, Jaime Sena Pimentel, Mar-
cos Trindade Demétrio e Mariano de Souza. Esclarecimentos oportu
nos puderam ser obtidos de frei Gil Gomes, pastor John Snyder,. (ín
dios Gavióes) e do funcionário do Museu Goeldi, Arthur Morbach Pa-· 
redes (economia regional). Entre os índios atuaram como principais 
informantes : Kokremun (líder do grupo do Cocal), Kinaré (líder do
grupo Ladeira Vermelha), Jonkoremun, Tuno e Payaré. 
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A REG/ÁO DO MÉDIO TOCANTINS , 

A regiao do médio Tocantins, sitúada ao sul do Pará (3-6º de. lat, 
sul e 49-51º de long. oeste), tem o ambiente natural formado predomi
nantemente por florestas de terra firme, intercaladas de alguns trechos 
-campestres, com ocorrencias de minerais no subsolo e leitos fluviais . 
. Abrange os municípios de Marabá, Tucuruí, ltupiranga, Jacundá e S . 
. Joao do Araguaia ("Micro Regiáo Homogenea de Marabá (19) ") (Re
censeamento Geral do Brasil, 1971 : 19), criados através de sucessi
vos desmembramentos de terras originariamente pertencentes ao Mu
·nicípio de Bai.áo, cujos antigos limites atingiam Mato Grosso. Sua su
·perfície de 73. 015 km2 (ibid.) encontra-se nos días atuais habitada 
por urna populac;ao c!e 57. 295 habitantes (id., 1973 : 236) formada na 
maioria por elementos do nordeste do país (sobretudo maranhenses), 

· assim como por goianos, paraenses do baixo Tocantins e uns poucos 
,estrangeiros (1). 

A partir das entradas missionários ocorridas no primeiro quar
to do século XVII, suas principais vias de penetrac;áo vinham sendo o 
próprio Tocantins e o seu afluente Araguaia (Diegues Junior, (1960 : 
'273) . Em 1895, teve início em Alcobac;a (atual Tucuruí) a constru
~áo da E. Ferro do Tocantins, para facilitar o transito no trecho mais 
·encachoeirado do rio; entretanto, a estrada sempre funcionou de modo 
·deficiente e só foi atingir seu ponto final na vila de Jatobal, distante 
117 km, pela década de 1940. Presentemente, o intercambio da re
giáo com Belém do Pará, nordeste e sul do .país, já ocorre na maior 
parte pela Transamazonica e PA-70 (" rodovia da castanha "), que liga 

( 1 ) - A popula~áo dos Municípios que compóem a atual Micro-Regiáo de Mara
bá (19), vem mostrando sucessivos aumentos a partir de 1950, corno pode 
ser abaixo verificado : 1950 - Marabá (incluindo S. Joáo do Araguaia) -
11.130; ltupiranga (incluindo Jacundá) - 2.091, Tucuruí - 2.448; total -
16.479 (Recenseamento Geral do Brasil, 1956: 98); 1960 - Marabá -
14.228, Sao Joao do Araguaia - 6.104, ltupiranga - 2.571, Jacundá -
1. 794, Tucuruí - 5. 788; total - 30.485 (id., 1967: 34); 1970 - Marabá 
- 24.474, S. Joao do Araguaia - 15.326, Jtupiranga - 5.346, Jacundá -
2. 228, Tucuruí - 9. 921; total - 57. 295 (id., 1973 : 150). Ern 1970 existiam 
na regiao apenas 51 estrangeiros (7 já naturalizados), sendo 17 libaneses 

• (ibid.; 181-81). 
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Marabá a Belém-Brasília. Ambas vem de provocar a extin<;ao daquela1 

ferrovia e fazem declinar a navega<;ao fluvial. 

A ocupa<;ao nacional da regiao desde seu início, vem se pro
cessando em fun<;ao de urna economia essencialmente extrativista· 
(caucho, castanha-do-pará, garimpagem) . Urna significativa expansá0> 
pecuária, porém, já se verifica; e a agricultura come<;a também a ser 
melhor desenvolvida ao longo das novas rodovias. No que respeita 
ao extrativismo deve ser inicialmente mencionada a explotac;áo do cau
cho (Casti//ea u/el Warb.), acorrida intensamente sobretudo na zona dO' 
rio ltacaiúnas (afluente esquerdo do Tocantins) . Iniciada em fins do 
século passado, entrou a decair em meados da década de 1910 em 
conseqüencia do crescimento da produ<;ao da borracha nos seringais: 
asiáticos, deixando por fim de ter cota<;áo no mercado internacional por 
ser um produto de inferior qualidade. Durante a Segunda Guerra Mun
dial ( 1939-45) voltou o caucho a ter cotac;áo. mas sua extra<;áo na zona 
tocantina foi entáo de somenos importancia para sua própria economia. 

~ 
A castanha-do-pará (Bertolletia excelsa H. B. D.) na época do· 

surto do caucho, já era mencionado por Coudreau ( 1897 : 2) como o· 
principal genero do .. Tocantins Paraense", ou mesmo seu único meio 
de sobrevivencia, assim como era a borracha (Hevea brasiliensis Muel1. 
Arg.) para diversas outras regióes da Amazonia. Todavía, sua explo-
ta<;áo passou a ganhar maior vulto após 1920, quando a desvaloriza<;áo, 
da borracha provocava o abandono dos seringais. Desde entao a cas
t anha assumiu capital importancia para o Estado do Pará, verificando-se· 

• 
sucessivos aumentos de sua produ<;áo especialmente na zona de lta-
caiúnas onde os castanhais sao mais abundantes. Em se tratando de· 
um produto sujeito quase por completo aos interesses de mercados ex
teriores (Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha), deixou de ter cotac;áo, 
no decorrer do conflito em que esses países estiveram empenhados. Em 
seguida voltou a castanha a ser procurada, retomando sua importancia 
na economia regional, embora sujeita a constantes oscila<;óes de pre-· 
<;os. Ultimamente, após Marabá haver sido beneficiada pela rodovia 
PA-70, firmas do sul do país vem realizando aquisic;óes do genero, mas. 
ainda em pequena escala tace ao volume da produ<;áo (2

). 

( 2) - Em 1966, a castanha correspondeu em volume a 89,89°/o da produc;áo ve
getal da zona do ltacaiúnas, representando em valor 99,21 ºlo; e em 1967 a· 
93,32º/o e 99,63, respectivamente. Em 1966, Marabá representou para a 
Zona, 67,79º/o do valor da produ9ao; e 83,88°/o em 1967 (Pará, Instituto do 
Desenvolvimento Economico-Social. 1968: 36-39). Em 1919, Marabá produ
ziu 5.396 hectolitros de castanha; em 1926, 120 417 hectolitros; e entre 1966· 
e 1969 a produ9ao do Município apresentou os seguintes índices: 1966. 
204.534 hl; 1967, 230 .528 hl; 1968, 260.857 hl; 1969, 197 .300 (Velho, 1972; 
47-53). Entre os fatores naturais que contribuem P.ara diminuir a produc;áo· 
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Nos primeiros tempos, os castanhais existentes nas terras devo
lutas do Estado podiam ser explorados livremente, porém, após 1925, 
o Governo passou a arrendá-los a título precário, quase sempre por 
urna safra, geralmente em favor de políticos pertencentes ao partido 
dominante. Tal sistema tornou-se extensivo a outros produtos vege
tais, tendo sido regulamentado pelo decreto .. lei 3 .143, de 11 de novem
bro de 1938, que determinou a concessáo dos roteamentos a partir de 
um curso d'água, mas sem exceder urna légua quadrada. Acontece 
que, essa como outras disposigóes contidas no regularnento, erarn \lia 
de regra violadas, conseguindo urna só pessoa rnanter sob controle 
vários lotes obtidos em nomes de parentes (Velho, 1972 : 59-61). Sub
seqüenternente, pela lei 913 de 4 dezembro de 1954, também sancio
nada para favorecer elementos vinculados ao Governo, foram introdu
zidas importantes alterac;óes nos arre~damentos, ficando assegurado 
aos beneficiários o direito de renovac;áo completado "numa forma de 
aforamento perpétuo".. . (ibid.: 74) . No Tocantins, apenas alguns lo
tes nao forarn absorvidos através dessa lei por empresários regiooais 
e. sob a denom ina<;áo de "castanhais de serventia pública", podem ser 
explorados indiscriminadamente durante a safra, por aqueles que se 
habilitaram mediante o pagamento de urna taxa respectiva a Prefeitura. 

As opera<;oes relacionadas a .castanhais tem como base contratos 
firmados entre compradores estrangeiros e exportadores nacionais. 
Estes, por sua vez, estabelecem contratos ·com os comerciantes regio
nais ou diretamente com os proprietários ou arrendatários dos casta
nhais, sendo comumente parte da produ(,fáo 'prevista negociada anteci
padamente (venda ila fo/ha ou na rama), geralmente por pre<;o infe
rior ao da cota<;áo normal. lsto possibilita de um lado aos exporta
dores garantir suas quotas de entrega; e de outro aos concessionários 
ou proprietários de castanhais a obtenc;áo de numerário para iniciar o 
trabalho ou para aplicar em outros investimentos (Laraia & Matta, 
1967 : 87-88) . As transac;oes entre os patroes e os coletores verifi
cam-se através do conhecido sistema de barracao, também aplicado no 
comércio da borracha e outras atividades extrativistas da Amazonia. 
Por tal forma, o castanheiro recebe do patrao, urna importancia em di
nheiro (que comumente gasta antes de penetrar na mata), um for
necimento em mercadorias para fazer tace as suas necessidades (por 
pre<;os mais elevados que os da pra(,fa - 50 a 60°/o), assim como sua 
conduc;ao para o local de trabalho, processando-se o ressarcimento da 

de urna safra, segundo informantes, podem ser mencionados : gafanhotos, 
araras e irregularidades de chuvas. Para combater as araras há patroes que 
costumam fornecer gratuitamente · aos castanheiros, urna certa quantidade 
de munic;áo. 
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dívida no final da safra (3) . Os saldos porventura verificados sao 
entregues geralmente em dlnheiro, mas nem sempre de imediato, ha
vendo patróes que o fazem parceladamente, com evidente prejuízo para 
os produtores, sobretudo para .aqueles que nao residem no local . Em 
sentido contrário, isto é, os que nao conseguem ressarcir seus débitos, 
a fim de nao entrarem endividados na futura safra, por interesse próprio 
ou dos patroes, encaminham-se para o trabalho da juquira (capinac;ao 
de pastos), que é ocupac;áo normal de muitos castanheiros durante a 
fase do estio. O pre<;o pago pelos exportadores por um hectolitro 
de castanha é, via de regra, inferior de 30 a 40°/o ao obtido no mercado 
internacional. O lucro por unidade dos que atuam diretamente na 
ramo (proprletários de terras, arrendatários, comerciantes) pode ser 
considerado como mais elevado, dado que deduzidas as despesas de 
transporte e impostas (40 a 50°/o da cotac;áo oficial) e o prec;o pago ao 
produtor (10 a 15°/o dessa cota<;ao) conseguem obter um percentual 
semelhante ao dos exportadores; e atém disso,. ganham nos forneci
mentos das mercadorias, assim como na medh;áo da castanha empre· 
gando aparelhos malares que o padráo legal. 

Os meios utilizados no transporte da castanha foram sendo gr3· 
dativamente melhorados a partir da década de 1920. A conduc;ao via 
terrestre, desde os pontos de coleta até os paiós instalados as mar
gens dos cursos d'água, que antes era realizad:i pelo próprio produtor, 
em grandes paneiros nas costas (variando de 1/2 para 2/3 de hectol1· 
trol, passou a ser feita por meio de tangidas (tropas de burros, com
posta de cinco · animais), podendo cada urna transportar cerca de 8 
hectolitros. Em vista disso, um número cada vez maior de castanhais 
situados no centro da mata, puderam ser explotados; e os produtores 
puderam dedicar·se mais efetivamente ao trabalho sem mais necessida
de de realizar longas e exaustivas Cé!minhadas (4) • Os bateloes uti· 
!izados desde as margens dos rios até os entrepostos de Marabá e de 
outras localidades, deixaram de ser impelidos a remo e passaram a 
ser impulsionados por motores .de popa tipo "Penta" (geralmente de 
12 HP), conduzindo entre 60 e 100 hectolitros de castanha. Os que 

( 3 ) - O aviamento de um coletor de castanha, compreende basícamente o se
guínte : 1 espingarda de cartucho, 1 lanterna, municáo de caca. pilhas, 1 
farol, 1 ou 2 pares de botas, café, ac;úcar, sal, fejiao, farinha, arroz, fumo, 
fósforos, querosene, papelinho, cachaca e sabao. 

( 4 ) - Atualmente a producao de um coletor por safra na zona de ltacaiúnas é de 
120 hectolitros, em média, txistindo alguns que, trabalhando em castanhais 
mais densos, excepcionalmente, chegam a coletar entre 200 a 250 hectolitros. 
Uns trabalham lsolados, enquanto outros sao ajudados pelos membros da 
família, incluindo mulheres que atuam ~m servic;os complementares (cozi
nha, etc . ). 

14 -

• 

• 



¡ 

eram empregados no escoamento da produc;ao para Belém do Pará, 
foram substltuídos por barcos equipados com motores Diesel, com 
capacidade de 30 a 40 toneladas; e no trecho do rio situado abaixo das 
grandes cachoeiras, entre Tucuruí e Belém, comecaram a ser emprega
das, desde a décaaa de 1930, embarcacoes maiores, incluindo navios 
gaio/as (5). Após a conclusao da rodovia PA-70, grande parte d:i pro
du9áo vem sendo conduzida en1 caminhoes, naturalmente com mais ra
pidez e sern os prejuízos causados pelos naufrágios que nao raro ocor
rem no trecho encachoeirado do rio. 

A garimpagem do diamante, segundo velhos informantes, come
cou a ser incrementada por volta de 1940 (período da 2'- Guerra Mun
dial), quando se inicia igualmente a do cristal de rocha, considerado 
como de importancia estratégica. Uma vez que os castanhais foram 
quase por completo abandonados tace ao retraimento dos compr3dores 
estrangeiros, a garimpagem tornou-se o principal r~mo de atividade 
no médio Tocantins, com mais intensidade no trecho situ9do entre . . 
Marabá e Jacundá, que passou a ser disputado náo apenas por empre-
sários locais, como de Goiás e de outros Estados. Mesmo após a 
castanha haver recuperado seu lugar no mercado internacional, a ga
rimpagem do diamante nao teve seu rítmo diminuído. lsto porque, 
tratam-se de atividades que ocorrem em fases diferentes : a primeira 
na estacao chuvosa e a segunda na seca . Entretanto, nos últimos 
tempos a garimpagem vem declinando devido seu rendimento já náo 
ser julgado compensador. 

A garimpagem costuma acorrer no médio Tocantins através de 
duas modalidades : no fundo do rio por meio de escafandro, tendo 
corno base urna embarcacáo fundeada em local previamente pesquisa
do, revezando-se os escafandristas nos mergulhos para extrar;áo dos 
cascalhos, bombeamento de ar, icamento do material para a superfí
cie, peneiramento, etc.; ou em um poco previamente esgotado por 
meio de bombas motorizadas, com subseqüente remocáo da areia exis
tente, manualmente com emprego de latas de folhas· de flandres, até 
atingir a camada onde se acha depositado o cascalho, que passa a ser, 
por fim, coletado e peneirado pelos garimpeiros (6

) • No primeiro caso, 
cada equipe variando de 1 O a 15 homens, atua conjuntamente com di
reito a 40 a 50°/o do produto obtido, cabendo a .outra parte ao empre
sário, responsável pelos custos de alimenta<;áo e demais despesas . 

( 5) - Segundo Paternostro (1945: 64) as vlagens de navlo "gaiolan para Tucuruf, 
foram iniciadas após 1931 . 

( 6) - Ao garimpeiro novato aplica-se a denomina~áo de curau; ao que trabalha 
com escafandro, hunda de lodo; e no seco, bunda vermelha ou bundinha. 
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No segundo, o produto é também dividido na base de 50°/o entre o 
garimpeiro e o empresário, o qual, . como no exemplo anterior, fornece 
alimentac;áo aós que trabalham sob seu controle. · Ao contrário do 
que ocorre com a castanha, as opera9óes sao geralmente resolvidas 
de imediato através da moeda corrente, pcis, compradores de diaman
tes costumam estacionar em locais situados nas proximidades dos ga
rimpos. As corrutelas formadas pelos garimpeiros as margens do rio 
sáo abandonadas assim que termina a temporadaf náo havendo nenhuma 
delas, até hoje, no trecho entre Jacundá e Marabá, evoluído para urna 
simples povoa9áo. 

As demais atividades extrativistas (oleaginosas e madeiras) tem 
sido de pouca importancia para a regiáo. A extrac;áo do coco de ba
bac;u, que aparece em segundo lugar, tem representando apenas cerca 
de 10°/o da produ<;áo regional. (Pará, Instituto do Desenvolvimento 
Economico-Social, 1968 : 36). 

A explotac;áo de madeiras em larga escala, somente ocorreu no 
distrito de Jatobal (Município de Jacundá) .• por parte da empresa Rio 
lmpex, formada na maior parte com capital de origem alemá, que pra
ticamente devastou as reservas de mogno (Swietenia mahagoni Jacq.) 
existentes na área, no período em que operou entre 1958-64. Em vis
ta das mudanc;as que vinham provocando na estrutura economica re
gional, desviando numerosos homens da coleta da castanha, pelo fato 
de pagar melhores salários e proporcionar certas vantagens a seus ope
rários, essa empresa era u bastante combatida pelos· grandes proprietá
rios de castanhais" (Laraia & Matta, 1967 : 57-58) . Por volta de 1967, 
entre os limites do Pará com o Maranháo, também come<;ou a operar 
na extra<;áo de madeiras, a par de outras atividades económicas, urna 
outra empresa CCIDA), a qual, entretanto, logo teve suas atividades in
terrompidas devido a interdi~áo de urna parte da área em que atuava, 
para efeito de pacificac;áo dos índios Gavióes. A ca<;a e a pesca 
constituem basicamente ativídades ae SLibs1stencia, senda os exce
dentes encaminhados aos mercados regionais, com excet;ao das peles 
de animais silvestres que eram enviadas para Belém até quando foi proi
bida sua exporta<;ao. A ca<;a é realizada com espingardas de cartu
cho, lanternas e com o emprego de caes, sendo muito utilizado o ~is
tema de espera (7); e a pesca é feita com redes de malha, anzóis e li-

( 7) - Segundo o sistema aplicado no Tocantins (talvez em toda a Amazonia), o 
ca~ador arma sua rede entre duas árvores em frente a urna comedia (lugar 
onde caem frutos silvestres), aí permanecendo deitado com a espingarda 
e lanterna, na expectativa da aproxima~áo da ca~a para tocar a lanterna e, 
incontinenti, disparar a arma. 

-16-



tf-

.J 

• 

nhas de algodáo ou nylon, mais raramente mediante o represamento de 
igarapés. 

A pecuária, representada predominantemente pela criac;áo do 
bovino, foi originariamente introduzida por criadores procedentes dos 
.. Pastos Bons" (Maranháo), os quais, no fim do século passado, atra
vessaram a confluencia do Tocantins-Araguaia, estabelecendo um seg
mento na foz do ltacaiúnas (Moreira Neto, 1960: 10-13). Seu grande 
·desenvolvimento, entretanto, vai ocorrer a partir de 1940, quando os 
empresários enriquecidos com o comércio da castanha passaram a in-
·vestir no ramo, provavelmente como alternativa para compensar a qua
se completa paralisac;áo desse comércio, motivada pela falta de com
pradores no mercado internacional. Inicialmente, importaram reba
'nhos de inferior qualidade do Araguaia, que foram melhorados gradati
vamente com a introduc;áo de reprodutores (sobretudo Gir e Nelore). 
Sua maior concentrac;áo verifica-se ainda em torno da foz do ltacaiú
nas, mas se acha também em franco desenvolvimento pela rodovia 
PA-70 (Municípios de Marabá, S. Joáo de Araguaia e S. Domingos do 
'Capim), cujos lotes estáo sendo ocupados nao só por criadores de Ma
rabá como oriundos da Bahia, Minas e Espírito Santo, devendo também 
expandir-se ao longo da Transamazonica de acordo com o programa de 
colonizacao do INCRA. A cria<;ao de bovinos é realizada em pasta
·9ens artificiais obtidas através de derrubadas de matas, visando princi-
palmente a engorda para o corte. No Município de Marabá, onde a 
produc;áo é superior as necessidades do consumo, os excedentes es
·táo sendo exportados para os Municípios circunvizinhos e para Be
'lém (8) • Na zona do ltacaiúnas destaca-se também a criac;áo de suí
nos, e, em menor escala, também a de asininos, muares e equinos, 
·tendo em vista o emprego destes animais no transporte da castanha. 

A agricultura verifica-se as margens do Tocantins (cultura da 
vazantel. sobretudo entre as cidades de Marabá e ltupiranga; e na terra 
firme. em centros ligados as sedes dos distritos ou dos municípios 
por estradas rústicas, assim como as margens da E. Ferro do Tocantins . 

.. Já se expande também pela rodovia PA-70 e pela Transamazonica, ten
do como base as agro-vilas implantadas pelo INCRA. Na faixa da 
vazante acorre urna lavoura de ciclo curto, dentro de um período de 90 

.(8) - Em 1967, na zona do ltacaiúnas, a "popula<;áo pecuária" era estimada em 
83 . 846 cabe<;as, figurando Marabá em primeiro lugar com 63 . 150 . Aquele 
total estava assim distribuído: bovinos - 52. 740; suínos - 24 .290; bu
balinos - 108; equinos - 467; aslnlno - 391; muar - 3. 720; ovino - 758; 
e caprino - 1 . 372. (Pará, Instituto do Desenvolvimento Economico-Social, 
1968: 74). 
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a· 120 días, aproximadamente, no intervalo cm que as terras marginais 
permanecem emersas, via de regra, de junho a dezembro. Talvez por 
serem ainda em número relativamente pequeno, os vazanteiros mantem 
um respeito recíproco no que concerne as suas áreas de culturas, as 
quais só costumam legalizar quando a natureza do terreno lhes possi
bilita estabelecer benfeitorias. Urna vez que o processamento das ro
<:as excluí a derrubad.a, o trabalho torna-se naturalmente menos longo 
.e cansativo que o da terra firme, sendo, por outro lado, considerado 
por muitos como mais lucrativo, porque os resultados podem ser obti
dos dentro de prazo mais curto. O tamanho dos ro9ados varia natu
t almente de acordo com o número de membros ativos de cada famíl in 
com as possibilidades de cada qual contratar jornaleiros, porém, de 
modo geral, nao ultrapassam o limite de 8 tarefas (2 ha). Dentre os 
principais produtos cultivados podem ser mencionados o feijáo (vários 
tipos), milho, batata-doce, tabaco, abóbora, melancia e tomate, vendidos 
em sua quase totalidade na cidade de Marabá. 

A lavoura da terra firme (centros) ocorre de modo semelh:inte 
ao de outras regióes da Amazonia : o terreno é preparado durante a 
fase de estío (brocagem, derrubada, queirr!ada e encoivaramento), en
tre julho e novembro, processando-se o plantío logo após as primeiras 
chuvas, em dezembro ou janeiro. Nos dias atuais cultiva-se sobretudo 
o arroz, seguindo-se o milho e a mandioca e, em menor escala, batata
-doce, macaxeira e tabaco. Assim como, na vazante os posseiros 
costumam também contratar jornaleiros, raramente ocorrendo tracas 
de días de trabalho (mutirao) . Os lotes geralmente variam de 
250 x 1000 m a 1000 x 1000 m, senda obtidas inicialmente por meio de 
anuencias, renováveis e conseguidas definitivamente após 5 anos de 
trabalho. Na área da PA-70, parte da ocupa9áo deu-se por intermédio 
de grileiros (sobretudo do Estado da Bahia), que após adquirirem gran
des extensóes de terra passaram a vender aos lavradores (FUNAI, 
1969), que, por sua vez, já comecam a revende-las a pecuaristas (9

) • 

Os rocadas costumavam variar de 8 a 1 O tarefas (2 a 2,5 ha), porém, 

( 9) - No trecho do Município de S . Joáo do Araguaia cortado pela PA-70, segundo 
dados colhidos por um agente recenseador, encontravam-se estabelecidos 
em 1970, 15 criadores de gado e 585 lavradores, sendo que, entre estes, 215 
viviam ainda isolados, sem família . No trecho situado entre os Kms 100 
e 120 da rodovia, já existiam "7 grandes proprietários ", possuindo um deles 
urna área de 140 km2 (Fazenda Sáo Pedro), com "300 alqueires empastados" 
e 70 homens ainda empenhados em derrubadas (Olivelra, 1969). A ocupa
c;:áo da área por agricultores processa-se por meio de concessáo de lotes 
medindo 1 x 1 km ou 1 x 1 ,5 km em ambos os lados da rodovia, até 1 O kms 
de profundidade; e a partir desses limites, por criadores de gado bovino, em 
lotes de 6 x 6 kms . 
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a partir de 1966 passaram a ser em grande parte duplicados tace a cria
c;ao da Cooperativa Agrícola de Marabá e financiamento proporcionado 
pelo Banco do Brasil S.A. aos associados, com garantía de prec;os mí
nimos para o milho e o arroz (10

) • Acontece que, em 1968-69, a Coope
rativa entrou em bancarrota por desonestidade dos dirigentes, pois 
vendeu os generos recebidos dos associados mas nao amortizou os 
compromissos contraídos com o Banco, nem pagou os saldos por eles 
obtidos. Considerando-se que para receber novos empréstimos os 
devedores tiveram de assumir a responsabilidade do prejuízo causado 
J:lela Cooperativa, de modo geral nao tiveram condic;óes de resgatar, 
com a produc;áo da colheita seguinte, os compromissos acumulados. 
Em vista disso, os financiamentos foram suspensos e os roc;ados vol
taram a ser reduzidos. Presentemente, novo surto já se esboc;a 
no trecho da Transamazonica, tendo como base as agro-vilas es
tabelecidas pelo INCRA. Verifica-se mediante a concessáo de lotes 
aos parceleiros de 100 ha com urna área derrubada de tarefas ( 14 ha) , 
urna casa residencial na agro-vila e 8 salários mínimos a partir da as
sinatura do contrato, para amortizac;ao no prazo de 20 anos, sendo' 
possibilitado a cada qual a obtenc;ao de financiamento bancário (11

). 

Dentre as cidé;ides, a mais importante é a de Marabá, surgida em 
decorrencia da explota<;áo do caucho, mas que comec;ou a ter maior 
desenvolví mento em func;áo da castanha-do-pará. Situada na confluen
cia do Tocantins com o ltacaiúnas, em um lugar reconhecidamente in
salubre atingido pelas grandes enchentes, pode crescer devido a po
si<;áo estratégica que desfruta para o escoamento da produ<;áo de cas
tanha. Em 1905 possuía cerca de 1500 habitantes, mas nao de modo 
permanente, pois parte deles costumava aí estacionar somente "du
rante alguns di as ou alguns meses" atraídos pelo comércio da borra· 
cha (Barruel de Lagnest, 1958: 17). Em 1935, a populac;ao· atingia 
apenas 2500 habitantes dos quais dois terc;os tinham residencia está
vel na cidade (ibid.: 22) . Por ocasiáo do 19 recenseamento realizado 
em 1940 foram computados 2894 habitantes, 4536 em 1950 (Recensea· 
mento Geral do Brasil, 1956: 97), 8342 em 1960 (id., 1967: 241), e 
14585 em 1970 (id., 1973: 290). 

(10) - Em 1967, a mandioca representou 77,95°/o do volume total da produc;áo agrí
cola da zona do ltacaiúnas, seguindo-se o arroz com 14,25°/o. Já em valor, 
destacou-se o arroz com 30º/o do total. Em relac;áo a produc;áo do ano 
anterior o arroz exibiu o maior crescimento com 42º/o, seguindo-se o milho 
com 32°/o. (Pará, Instituto do Desenvolvimento Economico-Social, 1968: 56). 

(11) - Sob o controle de urna agro-vi la situada no municipio de ltupiranga, exis
tiam em 1972, 499 parceleiros registrados, possulndo 60 deles residencia no 
próprio local . . 
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Desde seus comec;os Marabá vinha tendo como ponto de apoi~ 
para a importac;áo e exportac;;áo a cidade de Belém. Mas a partir da 
abertura da rodovia Belém-Brasília, passou a importar as mercadorias 
diretamente do nordeste e sul do país, com baldeagáo na cidade mara-
nhense de lmperatriz, a exce<;áo do combustível que continuou indo de· 
Belém. A partir de entáo seu comércio ganhou maior movimentac;áo,. 
pois tornou-se fornecedor de outros municípios da regiáo que também 
dependiam de Belém. Após a abertura da PA-70, maiores facilidades 
surgiram para a cidade, que continuou dependendo do transporte flu
vial somente para a exportac;ao da castanha. O abastecimento de 
combustível passou a ser feíto por meio de carros tanques, já existindo
um terminal nas proximidades da cidade. Na qualidade de fornece
dor das localidades vizinhas, o comércio de Marabá declinou um tanto, 
visto que, as situadas ao longo das rodovias, vem sendo abastecidas·. 
diretamente por caminhoes procedentes do sul e do nordeste. 

O casario da cidade vem evoluindo da palhoc;a para a construc;áo· 
de alvenaria. Como servic;os básicos podem ser mencionados os se-· 
guintes : usina elétrica funcionando diuturnamente; água encanada do, 
SESP; 2 hospitais, senda um do SESP e o outro da Prelazia Dominicana; 
agencias do Banco do Brasil S.A. e do Banco da Amazonia S.A. ; te
lefone urbano e interurbano; correios e telégrafos; escalas primárias; 
e dois ginásios - estadual e da Prelazia Dominicana. A cidade tam-· 
bém é servida por avioes da VARIG, VASP, FAB, táxis aéreos e oni
nibus interestaduais e, internamente, por veículos do servic;o público, . 

• 
de particulares e de aluguel. Semanalmente circula o jornal "O Ma--
rabá" fundado por Antonio Sarmento Júnior, em 19'63; e irregularmente-
a revista "ltatocan ", fundada por A. Bastos Morbach em 1952 (12

). 

Em seguida deve ser mencionada a cidade de Tucuruí Cantiga 
Alcobac;a), situada a margem esquerda do Tocantins, abaixo do tre
cho encachoeirado do rio. sujeita também as grandes enchentes. embo
ra nao de modo tao acentuado como Marabá. Surgiu em 1782 como· 
porto militar, para "domesticar índtos, aprisionar escravos fugitivos, 
contrabandistas de ouro que desciam das minas goianas e matogros-· 
senses ... ", tendo sido extinguida cerca de 40 anos depois (Paternos
tro, 1945 : 87) . Havendo ressurgido mais tarde, só foi comec;ar a ter· 
um relativo desenvolvimento a partir do século atual, quando passoui 

(12) - Em 1913 surgiu em Marabá o primeiro hebdomadárlo, que edltou apenas al
guns números. (Barruel de Lagnest, 1958: 65). Em 1952 apareceu o jor
nal "A Safra" e a revista "ltatocan "; em 1954 os jornais "A Notícia" e "A 

' Gazeta do Tocantins "(ibid.). Com excec;áo da revista, todos tiveram vida. 
efemera. 
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a ser utilizada como entreposto de castanha entre Marabá e Belém, e 
especialmente por ter sido escolhida como ponto Inicial da E. de Ferro 
do Tocantins. 

A cidade divide-se em dois núcleos residenciais : um situado 
na parte posterior e mais alta, constituído por casas de funcionários da 
Estrada de Ferro; e o outro situado na parte mais baixa, mas já se ex
pandlndo também para alto, habitado pelo restanle da populac;áo; co
merciantes, funcionários municipais e estaduais, operários, brac;als, 
etc . Em ambos os setores predominam as casas de madeira com co
bertura de telhas. O primeiro núcleo é servido por luz elétrica (fun
,-;ionando das 19:30 as 24:00 horas), água encanada, urna escola primá
ria, urna serrarla e urna olarla, além de oficinas mecanicas da Estrada. 
O segundo desde 1971 tem água encanada do SESP, luz elétrlca (fun
cionando das 18:30 as 22:00 horas), 2 escolas primárias estaduais, 1 
convento da Prelazia Dominicana com escola primária e ginásio em 
convenio com o Governo do Estado. A Estrada de Ferro, como vimos 
inicialmente, encontra- se em vias de extinc;áo, mas em seu lugar está 
surgindo urna rodovia, como ramificac;ao da Transamazonica (pratica
mente concluída), que já lhe proporciona ligac;ao com Belém do Pará, 
via Marabá, assim como, com outros pontos do país. A cidade dispoe 
de um campo de pouso para pequenos avioes utilizados por empresas 
particulares, sendo escalada diariamente pelos que fazem a linha entre 
Marabá e Belém. 

Em 1950, a populac;ao da cidade somava 1173 indivíduos (Recen
seamento Geral do Brasil, 1956: 98); em 1960, já se apresentava qua
se triplicada em comparac;ao a do censo anterior, pois foram conferi
dos 3369 indivíduos (id. 1967: 239); e em 1970 atingia o total de 
5545 (id. 1973 : 326) . 

Assim como Marabá, Tucuruí tinha como base a cidade de Be
lém para a sua importac;áo e exportac;ao, porém passou a abastecer-se 
mais em Marabá, tao logo esta pra<;a comec;ou a importar diretamente 
do sul e nordeste. Em 1971, seu movimento comercial continuava 
ocorrendo sobretudo em func;ao do quadro da E. Ferro de Tocantins, 
composto de 475 funcionários, cuja folha de pagamento mensal variava 
entre Cr$ 245 . 000,00 e CrS 250. 000,00 . O abastecimento alimentar 
da cidade depende em parte da carne bovina de Marabá e de cereais 
dos municípios do baixo Tocantins. 

A cidade de ltupiranga, si~a a margem da esquerda do Tocantins, 
distante cerca de 32 km abaixo de Marabá, conforme dados colhidos na 
Prefeitura, teve como primeiros habitantes goianos e maranhenses che-
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gados em 1872. Entretanto, o núcleo só comec;ou a ampliar-se de 
1895 em diante, como base para a explotac;ao do caucho, que entáo co
mec;ava a tomar vulto na regiao. A despeito de apresentar melhores 
condic;oes de salubridade que Marabá e de nao ser atingida pelas enchen
tes do rio, sua expansáo tem sido muito lenta, provavelmente porque 
após cessada a extrac;áo do caucho, nao se tornou um ponto estrategi
co para o escoamento da produc;áo de castanha, como é o caso de 
Marabá. · 

Em 1950, a cidade centava com 713 habitantes (Recenseamento 
Geral do Brasil, 1956: 98); em 1960, 1532 (id. 1967: 241); e, em 1970, 
1421 (id. 1973 : 281) . Entre 1970 e 1972, em decorrencia da abertu
ra da Transamazonica, imigrantes chegados do nordeste e de outros 
pontos fizeram essa populac;áo crescer para 2120 habitantes, segundo 
levantamentos efetuados pelo próprio município. 

A comunicac;áo entre ltupiranga e Marabá era feita pelo Tocantins 
em 4 horas de viagem a motor na subida e 2 horas na baixada; atual
mente ocorre também via terrestre através da Transamazonica em 1 
hora, aproximadamente, por intermédio de onibus e caminhóes. O co
mércio tem fraco movimento em relac;áo a própria populac;áo, porque 
os produtores que se deslocam para vender seus generos em Marabá, 
aí mesmo costumam efetuar suas compras. O abastecimento alimen
tar é feito nao só por meio da produc;ao local de cac;a, pesca, lavoura, 
e pecuária como de carne bovina importada de Marabá. A cidade é 
servida por um ambulatório da Prelazia de C'onceic;áG do Araguaia, des
de 1971; água encanada do SESP também a 'partir do citado ano; luz 
elétrica da Prefeitura entre 18 e 22 horas; e Agencia Postal. A instru
c;áo escolar é ministrada até a 5~ série primária em estabelecimentos 
estaduais e particulares. 

Ainda no Município de ltupiranga, deve ser mencionada a vila 
lpixuna, em torno da qual se encontram alguns castanhais, os principais 
garimpos da regiao e o maior número de cabec;as de gado bovino do 
mur11c1p10. Embora sua populac;áo represente 20°/o aproximadamente 
da de ltupiranga (lpixuna contava em 1971 com 306 habitantes segun
do levantamento feito pelo MOBRAL), seu comércio chega a ser mais 
movimentado principalmente na fase da garimpagem, contribuindo, pelo 
menos em parte, para isso sua maior distancia de Marabá (12 horas 
de motor). 

Nas proximidades da cachoeira de ltaboca, a margem direita do 
Tocantins, entre Tucuruí e ltupiranga, situa-se a sede municipal de Ja
cundá, com 549 habitantes (Recenseamento Geral do Brasil, 1973:281). 
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Suas atividades também decorrem basicamente do garimpo e da cas
tanha, e dispóe de um comércio mais movimentado que o de ltupiran
ga. Na margem oposta do rio, encontra-se a vila de Jatobal, ponto ter
minal da Estrada de Ferro do Tocantins, onde já se manifesta um início 
de colonizac;áo agrícola mas que viveu sua melhor fase durante os anos 
em que aí funcionou a empresa Rio lmpex (1958/1963). 

. . 
Ainda na citada regiáo há para registrar a cidade de S. Joáo do 

Araguaia, com 615 habitantes (lbid.: 326), s·ituada a margem esquerda 
do Tocantins, acima de Marabá, mas distante da área onde se encon
tram localizados os Gavióes. 

Ao longo da PA-70, podem ser mencionados como principais nú
cleos populacionais, entre os· diversos que estáo surgindo, a Vila ' Ron
don (Município de Capim) e lta·guatins ou S; Félix (Município de· Ma
rabá) . A Vila Rondon, originada de urna das bases estabelecidas peló 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para construQáo da rodo
via, situa-se nas proximidades do i'io Surubiju (um dos formadores do 
Capim) a 86 km da Belém-Brasília e a ·136 km de ltaguatins. Come
c;ou a crescer a partir ~e 19.68, como ponto de baldeac;áo de passagei
ros e carga, urna vez que a rodovia nao possibilitava o transito daí em 
diante até Marabá para onibus e caminhóes. Sua importancia como 
estac;áo de muda, cessou por volta de 1971 quando foi concluída a ter
rapta·nagem da rodovia, mas ·seu desenvolvimento prossegue como en-
1reposto comercial, em decorrencia da expansáo colonizadora que se 
verifica na área. 

A vila de ltaguatins (S. Félix), situada a margem direita do To
cantins e distante de Marabá cerca de 2 horas de viagem em embarca
c;áo motorizada, comec;ou a desenvolver-se como de baldea<;áo de car
ga e passageiros, por situar-se no início da PA-70, principalmente a par
tir do início da construc;ád da· Transamazonica (1970), face o intenso 
transito de veículos e equipamentos destinados aos trabalhos da estra
da. Tendo se tornado ponto de. pernoite obrigatório, possibilitou um 
significativo movimento para estalagens e bodegas estabelecidas a 
margem do rio, que, no entanto, diminuiu a partir de quando o servic;o 
de transbordo entre urna e outra margem do rio passou a ser feito 
diuturnamente. Mas assim como a Vila Rondon, ltaguatins já parece 
firmar-se como entreposto comercial devido a localizac;áo de colonos 
pelas imediac;óes. 
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OS GAVIOES DE OESTE (Porkateye) 

Numerosos grupos indígenas situados a .. leste sul do Brasil e 
em urna parte do norte do Paraguay" (sobretodo filiados ao bloco lin
guístico Je), conforme Steward & Faron (1959:362), embora apresentem 
semelhanc;as com os grupos típicos da "floresta tropical·, diferem 
destes em tres importantes aspectos : nos ten1pos históricos já prati
cavam a agricultura em pequena escala, mas existem boas evidencias 
de que, anteriormente, eram "nomades cac;adores e coletores ", haven
do sido classificados por tal razao por "muitos autores e colaboradores 
de Handbook" como "povos marginais"; aplicam-se em atividades es
sencialmente terrestres, nao fazendo emprego de canoas para urna 
aquisi9ao mais eficiente dos alimentos fluviais; e suas aldeias, que 
constituem unidades social e políticamente independentes, dividem-se 
em grupos de parentesco, metades, classes de idade~. sociedades e 
dicoto1nias sexuais "nao encontradas na América do Sul" (ibid.). 

Em "áreas culturais indígenas do Brasil (1900-1959)", adaptando 
as "divisoes elaboradas por Steward e t"1urdock", Galváo (1959:14-15) 
enfatiza "a distribui9ao espacial contígua de elementos culturais, tanto 
os de natureza ergológica como os de caráter sócio-cultural ", consi
derando a acultvra9áo ínter-tribal, os contatos e o "contexto cultural 
das frentes pioneiras nacionais". Na área cultural "Tocantins-Xingu ", 
na quase totalidade formada por grupos Je, que apresentam "resisten
cía a aculturac;áo neo-brasileira ", mostra "a difusáo de um padrao bá
sico entre as tribos, cujos grupos sao "identificados e diferenciados 
por elementos acessórios" (ibid. : 29-31) . Os Timbira (13) estáo 
situados no núcleo oriental dessa área (ibid.) em um território onde 
predon1inam os cerrados, com "ocorrencias de floresta de galeria ao 
longo dos cursos d'água", somente existindo um trecho "absolutamente 

(13) - Conforme Nimuendaju (1946: 6) os Timbiras dividiam-se em 15 grupos tribais 
distintos, a saber : "Timbira Orientais - Grupo do Norte - 1 . Timbira de 
Arapary (Gurupy) - 2. Kreyé de Bacabal - 3 . Kukokamekra de Bacabal. 
Grupos do Sul - 4. Kreyé de Cajuapara - 5. Krikati - 6 . Pukóbye - 7. 
Gavióes de Oeste ou Floresta ( ?) - 8. Kre 'pu 'mkateye - 9. Krahó -
1 O. Pórekamekra ( ? ) - 11 . Kenkateye - 12. Apa 'nekra - 13. Ram. 
kokamekra - 14. Ca'kamekra. Timbira Ocidentais: - 15. Apinayé•. 
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Fig . 1 - LocalizaQáo dos índios Gavióes de Oeste (Parkatey@) 

-25-



1
campestre entre o alto Pindaré e o Grajaú (Maranháo), em cujas proxi
,-nidades ~e ~ncon.tram os Krikatí e os Gavioes de Leste (" Pukóbye = 

1 

Piocobge~" ou "lronkateie ") (14
), chamados por isso mesmo pelos ou-

tros Tir.1bira . .. Pepeykateye - habitantes do verdadeiro ou ~elo campo,,. 
{Nirnuendaju,· 1946: 1). . A pcupac;áo nac.ional do citado território (3-9Q 

de lat. ~~ 42- 0 ~Jº11~s!~ ~~~?~e~uís do. Maranhao., 
.subind_o ~ To ·. , cie"'G~iás desce~cto7ó Tocant1ns e da Bahia atra-: 
vés do Piauí 1· id.: 2); e vem senda realitada pela rede rodoviária que'. 
tem como. ·eixos a Belém-Brasilia e a Transam~zonica. . Iniciada ainda 
no século XVII, foi a ocupac;áo tomando maior vulto a partir do século· 
seguinte face a expansao pastoril acorrida sobretudo na área .dos "Pas-· 
tos Bons "; e logo depois em decorrencia . .da colonizac;ao agrícola levada 
a efeito pela Cía. Geral do _Pará Maranháo· (1.755-1758), com introduc;áo
das culturas do algodao e arroz, fomentada com escravos negros (Dias, 
1970:397 e ss.). No médio Tocantins, a ocupac;áo comec;ou a se fazer 
notar por intermédio da frente extrativista do caucho, em fins do século· 
passado, prosseguindo por parte da frente da castanha-do-pará (a mais 
importante), garimpagem e agropastoril. 

Os Gavioes de Oeste (Parkateye) (15
), passaram a habitar na flo-. 

resta de terra firme existente entre a margem direita do baixo e médio· 
Tocantins e as cabeceiras do Capim, após haverem se separado dos 
Pukópüe por volta ,de 1850. No novo ambiente, entraram sucessiva ... 
mente em contato com grupos remanescentes oe origem Tupi (Nimuen
daju, 1946:19; Nimuendaju & Metraux, 1948:199-200)., frente extrativista 
da castanha-do-pará (16

), postas do Servic;o de Protec;áo aos índios e 
colonizac;áo agropecuária. Todavia, pelo menos até quando se manti-· 
veram em relativo isolamento, conservaram basicamente seus antigos 
padrees sócio-culturais, como pode ser verificado através dos esque
mas a seguir apresentados. 

ALDEIA, EQUIPAMENTO E INDUMENTARIA - Aldeia de forma
circular como acorre entre os demais Timbira (Nimuendaju, 1946:37). 
Casas com cob~rtura de palha de duas águas, abertas lateral e frontal-

(14) - Os Pukopüe "auto denominam-se lromkate e sáo chamados Gavióes pelos 
reglonais ". (Diniz, 1968). 

(15) - A expressáo Parkateye constituí denomlna(fáo dos Gavióes de Oeste, se-· 
gundo os próprios índios. Todavia, os componentes do grupo do Cocal 
(Km 40 - Mae Maria) aplicam ao grupo que habitava no igarapé dos F .. ades 
(Ladeira Vermelha) a denomina<;ao Kulkateye . 

(16) - A frente do caucho tendo se expandido a partir da margem esquerda do 
Tocantins, nao atingiu o território dos Gavióes. A frente de garimpagem •. 
cujas explora<;óes tem lugar apenas pela margem e leito do rio, nao chegou 
a ter atritos com os índios mas influenclou desfavoravelmente os trabalhos . 
do S .P. I. 
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~mente. Ausencia de redes e dormidá em esteiras de palha (17
). Ces

taria de tran<;ado sobreposto (plaited) compreendendo a confec<;áo de 
cestos para condu<;áo de carga pesada, esteiras, cofos, abanos, ornatos 
para cabec;a e máscaras de dan<;a. Tecelagem de faixas de algodáo . 
. Plumária pobre, consistindo de ornatos de penas para a cabe<;a em 
forma de resplendor. Pintura do corpo com urucu ou jenipapo, · depi· 
lac;ao das sobrancelhas por ambos os sexos, e da púbis e axilas (mu· 
lheres). Uso de pequenos batoques de madeira abaixo do lábio inferior 
e cinturoes de envira ou algodáo (homens). Ausencia de cobre-sexo e 
da perfurac;ao dos lóbulos das orelhas para a colocac;ao de batoques de 
madeira, praticada pelos Pukópüe e outros Timbira. (Nimuendaju, 1946: 
.21-49). Corte de cobelo a altura do rrieio da testa· com o característico 
sulco Timbira (ibid. :270-71). Instrumentos musicais, compreendendo 
·buzinas com cabac;as de ressonancia, apitos de osso, flautas de taboca 
'e de Pan. Utilizac;áo de arcos, flechas e bordunas como armas de cac;a, 
pesca e combate. Desconhecimento da ceramica e de canoas para a 
navegac;:áo. 

ECONOMIA - Subsistencia baseada na agricultura e na caca; em 
menor escala na pesca e coleta. Cultivo principalmente da batata 
<loce (lpomea batatas), cará (Discorea sp.) - incluindo a variedade vul
garmente denominada cará de rama, inhame· (Alocasia indica), taioba 
(Colocasia antiquorum) e kupá (Cisus sp.) provavelmente a mais im~ 
portante espécie tradicionalmente cultivada ~e los Timbira . Plantio da 
mandioca (Maniot utilissima Pohl), milho (Zea mays) roxo, preto, ama
relo e branco, amendoim (Arachis sypogoea L.), algodáo (Gessypium 
ou Xylum), cabac;a (Dagenaria vulgaris ou Curcubita /agenaria), flechei
,ra (Synerium sagittatum gramínea) e urucu (Bixa ore/lana, L.). Ausen
·cia do cultivo da pimenta, tabaco [Nicotinia tabacum), e de outras 
plantas que podem ser usadas como condimentos, narcóticos ou 
estimulantes (18

) • Execu<;áo de trabalhos de lavoura na seguinte 
seqüencia - brocagem da mata, plantio das espécies tuberosas e da 
banana, derrubada, semeadura do milho, .amendoim, etc. Utilizac;áo 

{17) - Urna informac;áo divulgada anteriormente (Arnaud, 1964: 12) relacionada a 
existencia de catres em malocas abandonadas dos Gavioes, náo foi confir
mada através de inquirictoes realizadas junto ao grupo Kuikateye . 

f18) - Ribeiro (1870 : 75) mostra que, em 1815, os Timbira ainda ignoravam o culti
vo de algodáo e do tabaco - "pelo qual suspiram e dáo o que lhes deve ser 
mais caro (as mulheres)" e náo sabiam fabricar a farinha de pau . Nimuen
daju (1946 : 58), entretanto, já menciona o algodáo entre as espécies tradi
cionais cultivadas pelos Ramkokamékra e o tabaco entre as obtidas por 
intermédio dos brasileiros, que lhes ensinaram também a prepara~ao da fa
rinha com emprego do tipitl . 
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desde muito muito tempo, na abertura dos ro<;ados, de ter<;ados & 

machados de a<;o, obtidos através dos contatos externos, nao tendo 
conhecimento os elementos mais velhos do grupo dos machados de 
pedra tradicionalmente usados pelos Timbira (Ribeiro, 1870: 190). Plan
tío com emprego de paus com pontas agu<;adas e instrumentos de: 
ferro . Ca<;a de animais silvestres com o arco e flecha, caes e oca
.sionalmente com bordunas. Pesca com pequenos paus pontiagudos, 
vadeando pelas margens dos cursos d'água e com o arco e a flecha, náo· 
tendo sido mencionados o represa mento de ig·arapés e o uso do timbó. 
Coleta de frutos silvestres (bacaba, avaí, inajá, tucumá, macaúba) ,. 
amendoas (castanha-do-pará, babavul e palmito. ,Alimentaváo prepa-· 
rada em 1noquéns, fogueiras, piloes e no tradicional forno de terra,. 
usado generalizadamente pelo Je de nordeste e centro do Brasil (Ni
muendaju, 1956:31). (19) Mandioca ralada em pedras ou raízes de pa-· 
xiúba, espremida com as maos para extraváo do tucupi e deixada secar· 
ao sol sobre jiraus para posterior confec<;áo apenas de beijus, pois 
desconheciam a fabricac;áo da farinha, nao ocorrendo pelo menos des
de a época da pacificaváo, a utiliza.;ao dos "tipitis de tor<;áo" usados: 
pelos outros grupos Je da "área Tocantins-Xingu" (Galváo, 1963:131). 
Inexistencia de bebidas fermentadas, sal e outros condimentos. Tra
balho masculino-abertura e queima dos rovados, cava. pesca, cestaria,. 
ornatos de penas, armas; utensilios de madeira, constru<;áo de habi·· 
ta.;oes, plantio das espécies tuberosas e coleta de frutos silvestres . 
Trabalho feminino-fiac;áo e tecelagem de faixas de algodáo; extra<;áo de· 
paln1as para cobertura das casas; confecc;ác de esteiras, abanos e 
cofos de palha; participac;áo na ca9a (ou coleta) de pequenos animais 
(jabutis. cutias, pacas) com o emprego de paus e terc;ados, assim como· 
na coleta de frutos silvestres; plantío do milho, amendoim, e outras 
espécies que possuem sementes; e colheita dos roc;ados. 

ORGANIZA<;AO SOCIAL - Grupos domésticos constituídos por· 
famíllas extensas orientadas pela linha feminina (uxorilocalidade), diri-
gidas pelos líderes das famílias elementares mais antigas. Família ele-· 
mentar como unidade básica da produ<;áo, como já tinha sido antes regis
,trado (Laraia & Matta, 1967: 110), de igual modo como acorre entre os 
Ramkokamékra (Nimuendaju, 1946:83-84) e os Krahó (Melatti, 1967:68). 
Evita<;áo entre ·genro e sogra de um lado, nora e sogro de outro, comu-· 

(19) - A prepara~áo da comida por tal processo ocorre do segulnte modo: aquece
se várias pedras em urna fogueira e, após varridos os th;óes, sáo coloca-· 
dos os bolos (de carne ou de peixe, etc . ) embrulhados em folha de sororoca 
ou bananelra e, sobre eles, as pedras quentes, sendo tudo recoberto com 
terra. 
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nicac;áo apenas nas ocasióes necessárias entre ess·es afins de ldentico 
sexo, tornando-se porém tais restri<;oes cada vez menos rígidas na 
1nedida que os anos passam, assim como se verifica também no ambito 
dos Hamkokamék!"a (Nimuendaju, 19.46:125). Monogamia como forma 
usual de matrimonio, embora ocorrendo casos de homens coabitarem 
com duas ou mais irmás disponíveis, além da próprla esposa; e de 
mulheres casadas manten.do relac;óes sexuais com irmáos do esposo, 
solteiros ou viúvos. Proibic;óes de casamento entre parentes consan· 
güineos próximos bilaterais, mas verificando-se transgressóes sobre
tudo por motivo de carencia de mulheres (2°). · 

Transmissáo de nomes pess.oais do lrmáo da máe (preferencial
mente) e do pal do pai ou da máe para o filho da irmá, bem como da irmá 
de pai (preferencial mente) e da máe da máe ou do . pal p:ara fil ha da 
irma, con10 entre os Ramkokamékra (Nimuendaju, 1946:78) e Krahó 
.(Melatt!. 1967:75). Terminologia de parentesco provavelmente ·do tipo 
Crow (cf. Murdock, 1949:224), registrada também ·por (Matta, 1967:f36), 
e tal como se verifica entre os RamKokamékra (Nimuendaju, 1946: 105) 
e os Krahó (Melatti, 1967:71-73). (21). : • · · _· • . •• · 

CHEFIA - Existencia nos antigos tempos, em regra, de dais che
tes no ambito de cada grupo-local, mas náo representando metaaes 
como entre os Ramkokamékra (Nimuendaju, 1946:93), at.uando o r:nai~ 
velho na própria aldeia e o outro nas acoes externas, de modo mais ou 
menos semelhante como entre os Krahó (Melatti, .1967:77). Sucessáo 
dos cargos aparentemente sem forma definida, porém em funcao nao 
só de valor pessoal como de um maior ou menór número de parentes 
influentes. Obtenc;áo de proveito material em decorrencla de exe·r
cicio da lideranc;a, mas nao desfrutado apenas em benefício próprio e 
da familia, e sim, em conjunc;áo com demals parentes próximos, por 
representar o apoio destes, um "fator crucial para · a -niahutericao de 
chefia" ... (Laraia & Matta, 1267:112-13). · 

CICLO DE VIDA - lnterrompimento do trabalho diárlo pela mu
lher grávida, na fase final da gesta~ao. Ocorrencia da delivrance com 
ajuda de outra mulher, que secciona o cordáo umbelical com os dentes, 
amarrando-o em seguida com urna envira ou fio de algodao'~ Resgu.arqo 
observado pelo pai da crianc;a, em benefício da saúde do filho (couvade) 

' 
durante vários di as, com interrup~áo da rotina de trabalho · Ef abstinencia 

(20) - Na aldeia do A~aisal (Ladelra Vermelha) existe um homem casado - com a 
filha do irmao do pal (sua irma classificatória) e, segundo informantes,- quan
do o grupo estava confinado no lgarapé dos. Frades, verificaram-se outros 
casos semelhantes por identico motivo. . 

(21) - O assunto poderá ser melhor desenvolvido em outra comunlca~áo . 
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lle alimentos; e repouso durante um período mais longo por parte da 
n1ulher, em benefício da própria saúde. Intervalo entre os nascimen
tos de aproximadamente 3 anos, mediante urna certa abstinencia sexual 
cia mulher (segundo informantes), sob pretexto de que somente deve 
nascer !>utro filho quando o último já nao necessíta de. cuidados· ma-. 
ternais permanentes. Ocorrencia de infanticídio (como entre inúme
ros grupos tribais) em se tratando de crian9a ainda na fase inicial de 
amamenta9áo, por motivo do falecimento da mae e inexistencia de urna 
outra mulher em condi96es de criá-la. Ritual da puberdade para o sexo 
feminino, consistindo na permanencia da iniciante durante o ciclo mens
trual, reclusa em urna palho<;a, onde é visitada somente pela máe (ou 
por quem suas vezes fizer) nos momentos .das refei96es. iratamento 
de órfáos (crian9as sem ascendentes próxin1os) aparentemente sem 
diferen~a do proporcionado a filhos verdadeiros, de modo .semelhante 
como entre outros Timbira (Nimuendaju, 1946: 111). Enterramento ·di
reto em sepultura de contorno circular, com o · cadáver colocado de 
frente para o nascente, urna modalidade igualmente praticada p.elos 
demais Timbira (ibid.: 135.l. Execqc;áo dos trabalhos fúnebres por ele
mentos pettencentes a divisáo cerim_onial (Pano ou Hó_~) contrária a do 
faiecido, mediante pagamento em utensílios, produto . de lavoura, etc. 
Inobservancia do enterramento secundário, antes ·praticado por todos 
os grupos do ramo (ibid.: 139), pelo menos desde quando s-e fixaram a 
margem do Tocantins. Corte de cabelo rente· como sinal de luto por 
ambos os sexos. Cumprimento de ritual por parte do indivíduo que 
mata um inimigo, semelhante ao registrado por NI muenda ju (ibid.: 154; 
id., 1956:67), compreendendo pintura dé preto. e -escarifica~áo do ... corp:0, 
tonsura no cabelo, reclusáo, interrupc;ao do trabálho e abstinencia .de 
alimentos de origem animal. · · · 

FESTAS - Realizac;áo de festas para celebrar. a colheita ·do milho 
verde, plantio de roc;as e exito em incursóes contra :inimigos ou por 
simples recreac;áo, compreendendo : danc;as com máscaras de palha 
ou ornatos de penas; corrida de toras - o mai~ traq.icional ~sp~r.t;e .-Oos 
Timbira (Nimuendaju, 1946: 136) -. com a pa.rticipá{:§ó ·de ' individuos 
de ambos os sexos; e competi9áo . com o" emprego .do --arco.-:e fl.ech~ 
· (Maypereonká), distribuindo~se os participantes _ tar;to --~ne~t~ .. corno uo 
caso anterior, entre as divisoes cerimoniais Pano (arara) - e )·IÓ.k .. (ga·
víáo). (22) • 

(22) - A ~isputa realiza-se entre dois indivíduos de ·cada vez (um pano ·e outro 
hók), sendo considerado vencedor e com direito de ficar com a flecha do 
venciC:lo, o que lan~ar a ftecha mais longe depois de faze-la deslizar pelo 
solo ~ saltar sobre um arco de cipó com aproximadamente 0.40 rrf de ·altura. 
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XAMANISMO - Func;áo exercida somente por elementos de sexo 
n·1asculino: sem caráter hereditário. lngresso na atividade geralmente 
por vocac;áo própria sem aprendizado e nao raro ap.ós urna crise psí
quica (23). Aquislvao pelo xamá de capacidade para revelar aconteci
mentos passados e futuros, modificar o curso de fenómenos naturais 
(chuvas, ventas, secas e inunda<;oes), provocar cura, enfermidade ou 
morte, assim como desaparecimento ou retorno de pessoas e animais. 
Curandeirismo constituindo de succ;oes para extrac;áo de objetos do 
paciente e prepara<;ao de infus6es para serem bebidas ou aplicadas 
em massagens. Ausencia do uso de maracá que, al iás, nao é instru
mento de xamá "entre os Apinayé, como entre os Timbira Orientais e 
.os Xerénte" (Nimuendaju, 1956:109). Atuac;áo na cura de doenc;as 
preferencialmente a noite, assim como na comunicac;áo com os espíri
tos, que tem lugar somente no recesso da mata, seja para lhes p¡edir 
ensinamentos ou para convence-los a mudar de atitude (24

). Abstinen
cia por parte do xamá de comid~s quentes, assim como de palmito e 
carnes do jaguar, pregui<;a, tatu e jacaré, por motivos que náo puderam 
ser esclarecidos. Retribuic;áo pelos servi<;os realizados quando alcan
c;am resultados positivos, através de utensílios, produtos de roc;as, etc. 
Nao ocorrencia de assassinatos de xamii feitic'eiros, pois {a crermos 
informantes), aquele que passa a utilizar suas habilidades para praticar 
maldades é logo atingido por morte natural - um comportamento que 

po~er claSs.!fj9aJlA. como singular, levando-se em considera~áo que, 
a a;¿~déréftíceiros por meios violentos, geralniente ocorre entre 
outros grupos indígenas, inclusive entre os Apinayé (ibid.: 108), 
Ran1kokamékra (ibid., 1946:239-90) e Krahó (Melatti, 1967:61). Toda
viet, en1 se tratando de indivíduos estranhos isso parece nao ser obser-

{23) - O líder do grupo de Cocal (Kokremun) relatou o caso de um homem que, no 
antigo ambiente, tornou-se um "grande pajé ", do seguinte modo : após ter 
sido atingido por urna flecha, apareceu um jaguar que lhe estancou o sangue 
do ferimento, fazendo-o ingerir tripas de porco e de cobra. Em seguida, 
lhe ensinou "os segredos da profissáo que ele guardou escrito nas máos" . 
No ambito do grupo da Montanha um homem (Kinaré) passou a ser aponta
do como xamá apó& urna crise assim narrada: por ocasiáo de urna cac;ada 
se defrontou com um "animal, estranho, muito cabeludo, com um chifre no 
meio da testa e produzindo um som semelhante ao silvo 'de um trem". Deu 
dois tiros no animal que, entretanto, nao se mostrou abalado e passou a 
exalar um odor nauseabundo. Ouvlu ele entáo urna voz que lhe mandava 
fugir a fim de nao ser morto. Tentou correr mas caiu vomitando muito, per· 
manecendo no chao até a chegada de outro índio que o ajudou a caminhar 
para a aldeia onde permaneceu deitado dois di as · sem quase se mover . 

(24) - Segundo informante, as doenc;as podem as vezes ser provocadas pelos es
píritos de pessoas mortas, em parentes que desejam ter novamente em 
sua companhia pela grande amizade que lhes dedicam. Assim sendo caberá 
ao xamá convence-los a nao levar as almas dos doentes. 

--3l- - -



vado, considerando-se que, en1 certa ocasiáo, prepararam urna embos
cada para servidores do S. P. t • , sob justificativa de que eles haviam 
provocado a morte de componentes do grupo por meio de feitic;a
rias . (25

). 

MITOLOGIA - Existencia do mito "O Sol e a Lua" relacionaóo a 
origem dos índios, assim como acorre entre os Ramkokamékra (Ni
muendaju, 1946:243-44), Apinayé (id.: 1956: 120-24) e Krahó (Schultz, 
1950:53-65), mas diferenciando-se em detalhes das versoes dos mencio
nados grupos e assim narrados pelos índios Krokremun e Tuno : 

Inicialmente Piti' (801) e lngagé (Lua) eram os únicos homens que 
viviam na Terra. O céu entáo ficava muito próximo; as árvores eram 
baixas, podendo seus frutos serem colhidos facilmente do solo; e a 
água achava-se concentrada em urna única grota represada por um 
enorme jabuti. Pifi sempre procurava fazer o que era bom, mas lngagé 
constantemente procedia de modo contrário. Certa ocasiáo, tendo 
Piti ficado muito aborrecido com lngagé_ atirou sobre sua barriga gor
dura de. capivara. /\ fim de arrefecer o calor, lngagé conseguiu fazer 
o jabuti sair da grota onde ele mantinha represada a água, que logo 
.Passou a crescer muito espalhando-se pela terra e formando os rios e 
lagos. Em urna outra oportunidade, lngagé achando bonitas as fezes 
amarelas de Piti' e tendo conhecimento que isso fora causado por ter 
ele comido inajá, resolve·u fazer o mesmo. Piti entáo recomendou a 
Jngagé que a medida em que fosse c"omendo os frutos depositasse os 
carocas cuidadosamente no chao . lngagé porém ~ náo escolheu os 
frutos completamente maduros e suas fezes saíram opacas . Ficou por 
isso muito contrariado e passou a lan~ar os carocas contra as árvores, 
que come~aram a crescer enquanto o céu distanciava-se muito. Algum 
tempo depois, Pifi resolveu dar origem a outras criaturas e, para isso, 
colheu quatro cabacas dentre as muitas que flutuavam pelo rio, partiu-as 
cuidadosamente e de seu interior retirou dois meninos e duas meninas 
que cresceram e procriaram entre si. lngagé tentou fazer a mesma 
coisa, ;nas havendo batido com violencia em outra cabac;a, provocou 
logo a morte do ser que nela se encontrava, dando motivo para que as 
criancas passassem a morrer no ato do nascimento. Por fim, havendo 
lngagé falecido, Pifi o colocou cuidadosamente junto a urna árvore, 

(25) - Escreve Nimuendaju (1946: 240) que, entre os Ramkokamékra, geralmente 
sáo acusados de praticar feith;arias, índios estranhos residentes na aldeia, 
raramente elementos do próprio grupo. Melatti (1967: 61) por sua vez, 
mostra que os assasslnatos de feiticeiros, "muito freqüentes entre os Krahó 
e nas demais sociedades Timbi ra ", constituem aspectos "da rivalidade entre 
grupos de parentesco". 
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cobrlndo~o com folhas, e ·quando ele voltou · a· vida pode logo movimen
tar-se. Piti pediu entao a lngagé para proceder com ·ete de modo 
identico, mas assim que Pifi morreu lngagé tratou de enterrá-lo; e, 
quando Pifi acordou só com muito esfor<;o pode perfurar o solo como 
um lagarto. Assim que se víu livre . tratou Pifi de :ganhar o . espac;o 
para fugir de · 1ngagé que, embora é> tenha seguido, nunca lilai·s conse
guiu alcanc;á-lo: A . fuga · de Pifi originot.i a noite, pois qúando ele vivía 
na terra a claridade era permanente. .· · · · .. 

. ' 

Origem do homem branco apresentada · de 1)10do diverso da do 
mito Auké (ou Aukhé) dos Ramkokamékra · (Nimuendaju, 1946: 245-46) 
e Krahó (Shultz, 1950: 86-93) (25

) e Vanmegaprána dos Apinayé (Nimuen
daju, 1956: 126-27). porém serr:elhante ao dos Apinayé relacionado a 
própria origem (ibid.: 127-28) e assim exposto pelos mesmos infor
mantes: 

Antigamente muitas crianc;as da tribo costumavam passar grande 
parte do tempo divertindo-se na mcrrgem do rio, náo aceitando os con
selhos dos mais velhos. Havendo conseguido aprender a navegar em 
troncos de árvores, resolveram um día atravessar para a outra margem 
do río e náo mais retornaram. Seu novo Deus os transmudou em 
brancos tornando-os muito numerosos e, entre outras coisa~. lhes 
en~inou a fazer espingardas da conca do a9aí e balas dos caroc;os, para 
matar os índios. 

Aquisi~ao do fogo por intermédio do jaguar, mediante furto, assim 
como registram as variantes Ramkokamékra' (id.: 1946: 243) e Krahó 
(Shultz, 1950: 72-75), mas diversa da Apinayé no aspecto em que esta 
última mostra o jaguar entregando espontaneamente o fago por ter 
"adotado" um menino do grupo (Nimuendaju, 1956: 117-20). A varian
te Parkateye foi apresentada da seguinte forma : 

(26) - Com respeito li análise do mito Auké e comparac;ao das variantes Krahó e 
Canela cf. Matta (1973 : 19-62). Conforme Crocker (1967 : 81-82), entre os 
Ramkokamékra (Canelas), em 1963, "urna prefeita chamada Kee-Khwei" inl. 
clou um movimento messianico mediante a reformulac;ao do mito "Aukhé ", o 
qual, segundo revelac;óes da mesma, estava zangado com os civilizados, de
vldo o modo que estavam tratando os índiq_s, Aukhé iria fazer os civiliza
dos retornarem a vida primitiva, passando os fndios a "tomar conta das cl
dades, dirigindo os camlnhoes e pilotando os avióes". Todavia, quando em 
um ataque de represália as "balas atlradas peios civilizados atingiram al
guns Canelas, a realidade dos parentes mortos no chao fez com que os 
Canela compreendessem que o culto era urna decepc;ao e Kee-Khwei urna 
Impostora" (ibid.). Melatti ( 1967 : 152-55) mostra também um "movimento 
de cunho messianico" ocorrido entre os Krahó, tendo como "principal pro
tagonista" um índio chamado "rop'kur" . Conforme a revelac;ao os indios 
se transformariam em civilizados e recobrariam poderes "para aniquilar os 
fazendeiros que vivem próximos do território Krahó" (ibid . ). 
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c. 

Primeiramente somente o jaguar possuía o fogo e os indios co
miam paus podres e outros alimentos que nao eram necessários assa.r. 
Mas um dia tendo sido um menino da tribo levado pelo jaguar para 
passear até a sua habitac;ao, aí avistou urna fogueira e muita comida 
assada. Ouando retornou o menino contou isso aos homens da tribo 
que deliberaram entao furtar o fogo. Usando de ardil, abateram mui· 
tos pássaros e foram lanc;á-los as vistas de jaguar que se afastou da 
habita«;ao atraído pela comida, possibilitando a ~les desmanchar a fo
gueira e carregar todos os tic;oes. Daí em diante os indios passaram 
a comer alimentos assados e o jaguar somente cru. 

. . 
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OS CONFLITOS 

Pelo início do século pas~aqo . no antigo ambiente situado entre 
os rios Grajaú e Pindaré, antes referido, os Gavioes (" Pukóbye, Pio
cobgez, Paicoges ") encontravam-se distribuídos entre "cinco grandes 
povoac;óes", as quais, conforme expressoes de Ribeiro (1841: 314) 
mostravam-se •• táo valorosas" que, todas as ac;oes armadas até entáo 
fe itas contra e las pelos u paizanos·" do território nao tinh~m alcanc;ado 
resultado positivo. Em 1804, puseram em fuga urna bandeira dirigida 
por Francisco A~ves · ~os Santos, após a recuperac;áo de seus homens 
pela mesma aprisiq,nados em um encontro anterior; ~lguns anos mais 
tarde, dizimaram completamente urna outra bandeira comandada por 
Manoel José de Assunc;áo. Em 1814, atacaram o Forte de Chapada 
(hoje Grajaú), cu jos habitantes dificultavam "suas costumada.s corre
rías", havendo queimado vivas 39 pessoas, incendiado as casas e em
barcac;oes e levado o sal e outros . generos que puderam; e, no ano 
seguinte, desbarataram urna expedic;ao formada por elementos dos 
Pastos Bons e S. Pedro de Al cantara que se fizeram acompanhar de 
"seus aliados Macamekrans" (ibid.: 446-47; id.: 1870: 26:27) (27) • 

A distin<;áo entre Gavioes de Leste (" Pukóbye, Piocobgez, Paico
ges ") e Gavioes de Oeste ou da Mata (Parkateye), ocorreu por volta de 
1850 data aproximada do estabelecimento definitivo dos brasileiros na 
citada regiáo (Nimuendaju, 1946: 20). A parte da tribo (Parkateye) 
que nao teria confiado na paz que lhe foi aberta ou proposta, emigrou 

(27) - O citado autor reconhece que a atitude dos Pukopüe era motivada pela má 
fé e tirania com que os colonizadores vinham tratando "os selvagens desta 
capitania". Todavia, face a situai;áo que no momento se apresentava, de-

/ 

veriam ser eles tratados "indispensavelmente pela forma que sua Magesta
de manda no penúltimo § da carta. . . de 5 de setembro de 1811 ", isto é, 
deveriam ser intimidados e até destruídos se necessário "para evitar os 
danos que causam" ... (Ribeiro, 1841 : 315). Considera, porém, que as banM 
deiras de entáo melhor seriam chamadas "bandos de homens tumultuosos, 
do que batalhoes concertados", mu itas vezes obrigados a caminhar mais de 
"cem léguas desconhecidas", para atacar "uns poucos mil selvagens ... bem 
armados com seus arcos, flechas e tamaranas, ·em que sáo destríssimos, 
estáo zombando de clavinas velhas, e que sobre os paizanos já esmorecidos 
atiram das suas emboscadas n. • • (ibid.: 445). 
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para o oeste e foi localizar-se no território situado entre a margem di
reita do médio e baixo Tocantins e as cabeceiras do Capim. No novo 
ambiente subdividiram-se em vários grupos locais que entraram em 
conflito entre si, passaram a hostilizar outros grupos indígenas que aí 
habitavam. tendo expulsado ou exterminado o conhecido pela denomi-

1 
nac;ao de Jacundá (possivelmente Tupi) que deixou de ser mencionado 
a partir de 1850 na regiáo (ibid.); e, nos primeiros tempos, procuravam 
evitar relac;óes com civilizados quando se aproximavam da margem do 

1 
Tocantins para coletar tartarugas e aves (ibid.). Entretanto, já em 
1895, estiveram ·· convivendo pacificamente com Raimundo Liarte, na 

' boca do Taiury, um pouco abaixo da cidade de Marabá, havendo tres 
deles visitado o Pará "; e por volta de 1912, mantiveram relac;óes de 
amizade com Manoel da Matta na mesma localidade (ibid.) (28

). Pos
teriormente, durante um mais largo espac;o de tempo que, segundo in
formantes, atingiu o início da década de 1930, estabeleceram também 
contatos pacíficos com Messias de Souza, posseiro da gleba Máe 
Maria, possibilitando-lhe a explora~áo do castanhal aí existente e a 
iristalac;áo de um povoado, nao tendo alcanc;ado exito urna expedi<;áo 
armada enviada contra eles "porque o chefe era o próprio Messias que 
nao aprovara a ac;áo planejada" (ibid.). 

Acontece que, a partir da segunda década do século atual, os con
flitos entre Gavioes e os coletores de castanha foram intensificando-se 
na medida en1 que o produto assumia maicr importancia para a econo
rnia regional. Os Gavioes eram entáo acusados de praticar .. grandes 

• 
selvagerias" sobretudo na cidade de Marabá (principal centro comercial 
da regiáo), cuja populac;áo ped!a constantemente seu extermínio (ibid.). 
Pela margem direita do Tocantins, esses choques armados ocorriam em 
urna extensáo de quase 180 quilómetros, abrangendo terras dos atuais 
municípios de Tucuruí, Marabá, ltupiranga e Sao Joáo do Araguaia. 
No rio Ararandeua, formador do Capim, os roc;ados dos Amanayé (Tupi) 
eram também constantemente invadidos por índios que, de acordo com 
as flechas encontradas "somente poderiam ser Gavióes" (ibid.). 

Entrementes, através da lei 2. 035 de 9 de novembro de 1921, o 
Governo do Pará concedeu aos Gavióes o lote de terras denominado 
lpixuna (ltupiranga) medindo urna légua de frente por duas de fundo. 

(28) - Trata·se de um bando "provavelmente, parte de urna aldeia maior, que, por 
questóes internas, lutou entre si e resolvem buscar apoio dos regionais" 
(Laraia & Matta, 1967: 94). Urna filha de Manuel da Matta (luiza da 
Matta), residente em ltupiranga, que em 1970 tlnha cerca de 85 anos, nos 
disse que a maioria dos componentes do bando, cujo total náo pode precisar, 
morreu em conseqüencia de enfermidade. Dentre os sobreviventes lem
bra-se apenas de urna mulher que contralu matrimonio com um regional. 
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Todav1a, nao havendo o S. P .1., instalado nenhum · Posto de Atrac;áo no 
local, o próprio Governo passou a arrendar o lote a terceiros para explo
ra<;ao de castanha, a partir de 1924; e a Junta Revolucionárla instalada 
em 1930, revogou a concessao pelo Decreto 11, de 7 de Novembro do 
mesmo ano, sob pretexto de nao ter sido a área aproveitada pelos bene
ficiários e registrada em tempo oportuno (Maia, 1938). Mas em junho 
de 1936, o Promotor Público de Marabá obteve a inscri<;áo da lei 2.035 
no Registro de lmóveis e, em conseqüencia, a citada propriedade foi 
novanlente entregue ao S. P .1., representado pelo inspetor Raymundo 
Nonato Maia. Em contraposic;ao, o Governo do Estado dirigiu um ofí
cio aquele lnspetor, baseado no decreto da Junta Revolucionária, dizen
do-lhe para nao criar dificuldades ao comerciante Nagib Mutran, (no 
momento arrendatário do "castanhal dos índios ") no decorrer da explo
ragao já iniciada. O Curador de fndios, face ao exposto, houve por 
bem impetrar um mandato a favor dos Gavióes (janeiro de 1937) que 
fc,i concedido pelo Juiz da Comarca de Marabá e confirmado pelo Supe
rior Tribunal do Estado, quando o comerciante Mutran recorreu da sen
ten<;a anterior (íbid.) . 

Cinco meses após ter sido lavrada a última decisao (maio de 
1937), deliberou o S. P. l. iniciar atividades na regiáo, através de um 
Posto instalado no lpixuna, a fim de realizar a atra<;ao dos Gavioes e 
garantir a posse da mencionada área. Os trabalhos foram iniciados 
satisfatoriamente, com a aplica<;ao das técnicas tradicionais do órgáo, 
tendo sido armados vários tapiris no recesso· da mata, supridos de fer
ramentas e outros brindes, ligados a sede do Posto por meio de cami
nhos bem avivados (ibid.) . Cerca de 120 días após a instalac;áo rece
beu o Posto a primeira visita amistosa dos Gavióes e, no decorrer de 
90 dias, mais 11 visitas se verificaram, tendo sido atendidos calculada
mente 250 índios (ibid.). Porém, em urna visita posterior, havendo os ín
dios encontrado o Posto desprovido de ferramentas e sobretudo de fari
nha, após demonstrarem certo descontentamento mataram com várias 
flechadas um dos trabalhadores que haviam atraído para a orla da mata, 
a fim de "presenteá-lo com flechas e arcos" (ibid.) . Desde entao 
deixaram os Gavioes de frequentar o Posto mas estabeleceram contatos 
pacíficos em outros pontos do Tocantins, inclusive no lugar Ambaua 
situado confronte a cidade de Tucuruí. Todavia, em 1934, em repre
sália pela morte de um morador da gleba Mae Maria, o delegado de 
polícia de Marabá enviou contra eles urna expedi<;áo punitiva composta 
de 25 homens armados, cujo resultado ficou ignorado apesar da investi
ga<;ao realizada pelo S. P. l. . 
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A 2.ª lnspetoria Regional, por essas alturas, considerando que o 
lpixuna se havia tornado urna zona de garimpagem, que impossibilltava 
"qualquer· tentativa de agricultura.~ e atraía os · servidores do Posto 
(diaristas, encarregados e auxiliares) para a explorac¡áo de diamantes, 
prcvocando, em conseqüencia, o abandono do servic¡o, resolveu trans
ferir seu campo de ac;áo para outras áreas (BRASIL . Servic;o de Pro
tec;ao aos índios, 1937-67). Primeiramente,. obteve a título definitivo 
para os Gavia.es a ,gleba Máe Maria Cantiga posse de Mess~as de Souza), 
medindo duas léguas de frente por quatro .de fundo (decreto 4. 503 de 
28/12/ 1943); efetuou a permuta da reserva de lpixuna pela do Ambaua 
(situada confronte a ciciade de Tucuruí), onde nao ocorria a garimpagem 
e os Gavióes estavam surgindo amistosamente (decreto 252 de 
9/ 03/1945); e planejou também e~tender os trabalhos de atrac;ao até 
as cabeceiras de Ararandeua, formador do Capim (ibid.). 

As atividades de atrac;áo foram reiniciadas, mas somente através 
de um Pasto instalado no Ambaua (Tucuruí), o qual passou a ser conhe
cido pela denominac;ao de "Posto da Montanha".. Para encarregado do 
mesmo o S. P .1., designou o antigo posseiro da gleba Aurélio Miranda 
dos Santos, o qual, desde algum tempo, vinha mantendo contatos amis 4 

tesos com Gavióes. Lago após ter assumido a func;ao, anunciou ele a 
chegada de "trinta índios completamente desconhecidos, mas felizmen
te pacíficos" (ibid. ); entretanto, seis meses após (julho de 1945), os 
Gavioes atacaram o Posto, mataram o citado encarregado com flechas 
e bordunas .e feriram mais dais trabalhadores (29

) • • Teriam assim pro
cedido segundo servidores do S. P .1., pelo fato de nao haverem encon
trado um ro<;ado de milho aí existente por ocasiáo da visita anterior, 
que fara colhido pelo agente vitimado na suposic;ao de que eles somente 
retornariam no ano segi.Jinte. 

Em 1946, surgiram outra vez no Ambaua cerca de 60 Gavioes apa
rentemente com intenc;óes pacíficas, pois conduziam mulheres e crian
c;as. Porém, tendo encontrado a sede do Posto contornada por urna 
cerca de arame farpado, come9aram logo a cavar o solo com as máos 
por baixo da mesma e, assim que conseguiram abrir espac;o suficiente, 
alguns homens a transpuseram rastejando (Nunes, 1946). Arromoaram 
o depósito de materiais e foram entregando os ter<;ados e machados 
encontrados aos demais que, en:i pouco tempo, cortaram os arames, 

(29) - A crermos em servidores do S. P .1. alguns índlos alnda tentaram Impedir 
Aurélio de atingir o local onde se encontravam emboscados os· elementos 
que o massacraram. SegundC! os próprlos indios,· os grupos locals cos
tumavam alternar as visitas ao Posto, sobretu,do quando praticavam violencias. 

' , . 
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arrancaram os grampos e dern.1bara111 as estacas deixando completamen· 
te livre o acesso ao estabe·lecimento (lbid.). . Permaneceram vários dias 
acampados nas proximidades do Posto, havendo retribuído as ferramen
tas e outros brindes recebidos com mais de urna centena de flechas, 
vários arcos e outros artefatos (ibid.). Através de um índio Krikatí 
.que entao servia de intérprete, prometeram renovar a visita a fim de 
conduzirem mais ferramentas para os trabalhos de lavoura (ibid.). 
Efetivamente, cerca de dois meses mais tarde, ch~garam vários ho· 
.mens adultos; porém o Posto ainda nao havia sido suprido de ferra
mentas e já nao centava com a presenc;a do intérprete Krikatí que re
tornara a sua aldeia. Nao satisfeitos entáo com o material recebido, 
ardiiosamente penetraram alguns dos homens no barracao, apanharam 
.as espingardas aí existentes e foram esconde-las em baixo do assoa
lho, enquanto outros desviavam a atenc;áo dos empregados do Posto. 
Em seguida, manietaram dois trabalhadores e os conduziram até a mata 
onde os abateram de modo identico como a Aurélio dos Santos, ou 
.seja, com o emprego de flechas e bordunas. Novamente se retrairam, 
mas no início de 1948, voltaram ao Ambaua e, entre 1949 a 1955, rea
lizaram mais 4 visitas sendo que, na ocorrida em 1953, mataram um 
·elemento regional que atravessara o rio e tentara arrebatar o arco e 
·flechas de um componente do grupo. Todavía, no ano seguinte, sur
,giram outra véz pacíficamente no Posto 83 indivíduos (homens, mulhe
res e crianc;as), tendo permanecido acampados durante vários días 
'(Brasil. Servic;o de Protec;áo aos (ndios, 1937-67). 

Enquanto assim ocorria no ambito do S. P .1., prosseguiam os 
·choques ehtre os Gavioes e os regionais, sobretudo na zona do rio 
.Jacundá (afluente do Tocantins). Em 'janeiro de 1948, mataram os 
Gavioes dois castanheiros e deixaram seus carpos perfurados por 52 
·flechas; ITH:\S logo depois o comissário de polícia local atirou bombas e 
·foguetes c'ontra índios, no mo'mento em que estavam realizando per-
1nutas com moradores da vila. Entre 1951 e 1953, mataram os Gavioes 
·mais dois castanheiros e feriram tres na mesma zona. Em contrapo
.si9ao, cerca de 20 componentes de grupo foram chacinados no lugar 
.saranzal llmperatriz-Maranhao) em janeiro de 1955, quando estavam 

1 

.acampados na margem do rio. 

Através da imprensa as ': incursóes ·indfgen.as eram. comumente 
11oticiadas d~ modo i01press.ionante. A · de .1948 foi mencionada pelo 
jornal "O Estad9 do · .Pará" G,Omo um "sanguinolento ataque dos índios 
Gavioes que pela propor9ao das perversidades", poderia ser comparado 
.a um outro ataque ocorrido em. 1928; e que se o Governo per.guntasse 
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o que preferiam os habitantes de Jacundá, "di ria que bastava · apenas 
que nos fornecessem armas porque nós lá saberemos amansá-los" 
(Sanguinolento . . .• 1948). (30

). Após o ataque de 1951, dois repór
teres de "O Cruzeiro" (Arlindo Silva e José Medeiros) deslocaram-se 
para o médio Tocantins a fim de realizar observac;oes sobre os aconte
cimentos . A reportagem divulgada a respeito (pretendendo dar "urna 
idéia exata do gráu de barbarie a que se entregavam os Gavióes. tao 
requintadamente perversos nas suas matanc;as ''), dizia que o panico 
dominava os moradores dos lugarejos do Tocantins; ~ue a "vila de 
Jacundá de 1 . 200 habitantes, em 1945, estava reduzida a 500 "; que os 
mateiros só penetravam na floresta ,. reunidos em grupos e ainda assim 
bem armados"; e que o próprio S. P .1 . • já havia sido vítima mais de 
urna vez "da sanha dos silvícolas" (Silva. 1951). Acrescenta que nas 
matas do Tocantins o "slogan morrer se preciso, matar nunca", afigu
rava-se um despropósito; e chama atenc;ao para "o ódio que os habi
tantes do Tocantins, votavam ao S. P. l., por considerar "propriedade 
natural indígena os imensos castanhais que se localizam a margem 
direita do rio ... " (ibid.). Por fim, um ligeiro contato que os citados 
repórteres tiveram com os Gavioes no lpixuna, foi narrado em linhas 
gerais do seguinte modo: "Assim que o bico da canoa tocou no barran
co. os indios avanc;aram pela água a dentro, apanharam violentamente 
os cestns de farinha. Nao levamos arma nenhuma porque nos avisa
ram que eles as roubariam. Quando acabamos a distribuic;:ao de tudot 
os índios vieram espiar no fundo da canoa para ve,r se ainda restava 
alguma coisa. . . Em traca de nossos presentes pedimos por gestos, 
algun1as flechas ou arcos. Entao o índio que nos pareceu mais velho, 
colocou sobre minha cabeca um cocar feito de talo de buriti. . . Nossa 

~ 

entrevista com os Gavióes nao durou mais de cinco minutos. Eles 
nem nos deixaram pisar em terra. . . Mas pudemos ganhar urna idéia 
de como eles sao brutais. . . O que nos deve preocupar, é que os 
Gavióes estáo matando brancas numa longa faixa do Tocantins . . . A 
hora em que o S. P . 1. , conseguir domar os Gavi6es, entáo as popula
<;6es do Tocantins tiraráo o chapéu a esse organismo e nao o chamarao 
de "Seivic;:o de Protec;áo aos íntimos". (ibid.). 

A pacificac;:áo definitiva dos Gavioes iniciou-se em fevereiro de 
1956, tendo sido originado por um conflito interno em que se empenha
ram os dais grupos-locais remanescentes aldeados entre o Tocantins 
e as cabeceiras do Moju. cujas componentes eram grande parte apa
rentados entre si. O grupo que possuía menor número de indivíduos 

(30) - O declarante havia sido demitido do S. P .1., "á bem do servic;o público" tace 
as desonestidades praticadas quando era encarregado do Posto do lpixuna. 
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adultos (grupo de Cocal) assim que foi posto em fuga pelo . oponente, 
procurou refúgio em um lugarejo situado a margem do Tocantins,, 
confronte a cidade de ltupiranga, e distante de Marabá cerca de 4 ho,
ras de viagem em motor. Os primeiros contatos de grupo ocorre· 
ram com os habitantes de ltupiranga, só passando a atuar o S. P .1 . , 
alguns meses mals tarde, dado que, além. de nao possuir Posto nas 
proxin;idades, atravessava urna de suas fases mais precárias, tanto 
pela carencia de verbas como de pessoal (31

). Conforme a primeira 
versao colhida no ambito do grupo do Cocal, "as causas da luta foram 
rnotivados por ciúme .. . " (Laraia & Matta, 1967:95); a obtida no grupo 
da Montanha, diz que teria ocorr-ido "por ocasiáo de urna corrida de 
toras" (Arnaud, 1964:27); urna terceira que ouvimos mais recentemente 
de um elemento de Cocal, já aponta como motivo principal os furtos 
que estavam ocorrendo nos ro(fados; porém, um outro membro do 
grupo com urna certa irania assim expressou-se a respeito: "foi por
que caboclo é escroto e gosta mesmo de brigar". 

O grupo que permaneceu na antiga aldeia continuou incursionando 
pelo Tocantins, havendo vários de seus membros, em abril de 1958, 
atacado o castanhal Chiqueirao causando a mcrte de 2 regionais. Em 
seguida, a aldeia foi atacada por homens do grupo adversário, já muni
dos de espingardas, os quais no entanto, foram repelidos e "logrando 
com isso duas mortes e alguns feridos" (Laraia & Matta, 1967:95) (32) . 

Em setembro do mesmo ano, cerca de 70 indivíduos do grupo (homens, 
mulheres e crian<;as) deslocaram-se para o. Pesto da Montanha (Am
baua), onde permaneceram acampados durante 40 dias. No início do 
ano seguinte, surgiram novamente no local 12 índios adultos aparente
mente sem más inten<;oes pois, no primeiro dia da visita, cantaram, 
dan<;aram e trocaram brindes com o agente (Matias Teixeira de Aguiar) 
e demais servidores do S. P .1. . Ocorre que, no segundo dia, quando 
os servidores retornaram ao trabalho, passaram os índios a provocá-los 
insistentemente para travar luta por vários modos (33). No terceiro 

(31) - Durante os servidores do S•. P. r. : qué entre 1937 e 1956 participaram dos 
servi<;os de atrac;áo dos Gavioes, podem ser mencionados os seguintes : 
Raimundo Nonato Maia, Dorival Pamplona Nunes, Joáo Fernandes Moreira, 
Aurélio Miranda dos Santos, Cornélio Cabral, Matias Teixeira de Aguiar, Joáo 
Mota e Hilmar Harry Kluck. 

(32) - Um deles é o líder Kokremun que, em conseqüJncia da flechada recebida 
ainda permanece com um~ fístula na regiao glútea, que lhe dificulta a ca
minhada e execuc;ao de certos servic;os. Segundo esclareceu foi o entao 
líder do grupo, "um irmáo de seu pai" (Yonpiti) quem lhe disparou a flecha. 

(33) - Pelo que nos informaram elementos do S. P .1. , que participaram do, acon
tecí mento, os indios passaram todo o dia cuspindo-lhes nos rostos, arran
cando-lhes das máos os pratos de comida, dando-lhes empurroes, etc. 
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dia, amanheceram os índios emboscados no alto barran90 que dá acesse> 
ao Pos.to e quando avistaram aqueles ser~idores, te.ntáram . atraí-los. 
para cima através de gritos _e acenos.. Nao ten.do ,sido .atendidos co-· 
mec;aram os índios a disparar flechas em. direc;ao dos mesmos nao 
conseguindo porém atingí-los d~vido a distanc.ia relativamente grande 
em que se encontravam. Por fim, mataram dois anima is de ca_rga, des
truiram completamente urna cerca de arame farpado e se 1nternaram 
na mata. Segundo mais tarde declararam, tinham assim procedid& 
para vingar as martes numerosas que haviam sofrldo, em consequencia 
de um surto de gripe que os atiogira logo após a visita anterior, "provo
cado por feiticeiros do Posto". (34). 

Após esse acontecimento, passaram dois anos ausentes da mar-· 
gem do Tocantins, porém, em outubro de 1960, 8 homens armados com 
arcos e flechas chegaram a sede do Posta. Após entendimentos com 
o Agente por intermédio de um jovem (Piaré) da aldeia do Cocal que 
passara a atuar como intérprete do S. P .1., 3 desses homens concorda
ram em atravessar o rio em companhia do agente e do intérprete, tendo 
percorrido um extenso roc;ado do S. P .1 . e visitado a cidade de Tucuruí ,. . . 

onde pernoitaram. No dia seguinte retornaram a outra margem, reuni-
ram-se aos demais e, antes de regressarem a . aldeia, prometeram que 
o grupo viria localizar-se junto ao Posto, o que efetivamente ocorreu 
logo no início de 1961 . A crermos em informantes da própria unidade, 
teriam tomado em parte tal decisao com receio de sere.m .. atacados
novamente com armas de fogo pelo grupo adversário, mas antes tive-
ram diverg~ncias. senda que, vários nao desejavafn assim proceder, 
sob pretexto de que os Kupen eram maus e os matariam a todos (35) • 

Provavelmente o último dos . grupos Parkateye (ou Kuikateye) 
após haver sofrido o massacre no lugar Saranzal, em 1955, confinou-se 
em urna pequena área sitµada no igarapé dos Frades (Município de 
lmperatriz) nos limites do Pará com o Maranhao. Desde entáo passa-
ram seus homens a fazer , apenas pequen~s incursóes pelos roc;ados 
existentes pelas imediac;óes e, por volta de 1963, feriram a flechas um 
lavrador regional (Arnaud, 1964 : 10-11). Subseqüentemente, estabele
ceram rela<;óes com cac;adores de felinos (gateiros) em transito pela 
área onde habitavam, até que, vários deles, saquearam suas roc;as e 
mataram 7 de seus componentes, consoante informac;óes colhidas pelo· 

(34) - Conforme poderá ser verificado no presente capítulo, os Gavioes quase 
sempre praticavam hostilidades quando nao traziam mulheres e crian(:as. 

(35) - Um de nossos principais informantes (KlriaréJ, em urna oportunidade que 
lhe mostrávamos várias fotografias de índios de seu grupo, apontou os. 
bons e os maus. Os últimos, constantemente estavam provocando brigas. 
no. ambito tribal e a(:oes de represália contra os kupen (cristáos). 
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misslonário John Snyder, o qual, junt3mente com o agente do S. P .L, 
Resplendor da Costa, conseguiu estabelecer contatos com ·o . gr.upo f36

). 

A sitúac;ao foi ficando cada vez mais séria para o grupo, a partir 
de 1967, na medida em que foram penetrando na área novas fr'entes de 
colonizac;áo agropecuárias, ao longo da rodovia PA - 70, desde :o Murii
cípio de Capim (Vila Rondan) até o de Marabá, tanto sob o patrocí
nio da Cía. Industrial da Amazonia (CIDA) como por intermédio de gri
leiros, que ·aproximaram. seus picos de demárcac;áo 'distantes apenas 2 
quilometros da aldeia (FUNAI, 1969) . . Face aos atritos . que· pássaránl 
a ocorr'3r entre os índios e essas frentes, a FUNAI houve por bem eh~ 
viar, e111 1968, urna turma de atra<;áo chefiada pelo sertanista Antonio 
Cotrim, que conseguiu em curto espa<;o de-tempo estabelecer contatos 
amistosos com os índios na própria ilaeia. · Acontec·e que, cónsoante 
infonnavoes do citado sertanista, as condic;oes de vida éni' qüe : se en
contravam os índios, na reduzida área que ocupavam, eram precaríssi
mas : a cac;a e o peixe eram obtidos com ·muita dificuldade; o roc;ado 
que possuíam· quando muito podía ter 3 tarefas, (0,75' ha); e o pequenb 
babac;usal existente, nao possibilitava a. obtenc;áo das palhas necessá
rias para a confecc;áo de esteiras, cotos, outros utensíl.ios e cobertura 
das habitac;oes. · Conseqüentemente, a FUNAI, conseguiu a interdic;ao 
em caráter temporário de urna área maior envolvendo a ocupada pelos 
indios., Lfmitada· ao ·norte pela· rodovia · PA-70, ao sul · pelo Tocantins a 
leste pelo meridiano 48.º - 20' (decreto 63. 515 de 31 /1.0/968 da Pre
sidencia da República). A interdic;áo teria por Jinalidade evitar novos 
intrusan1entos e erradicar os existentes, tic.ando· a FUNAI autorizada a 
requisitar cooperac;áo da Polícia Federal para impedir "-o ingresso, o 
transito ou permanencia de pessoas ou grupos cujas atividades fossem 
julgadas nocivas ou inconvenientes· ao processo de · assistencia aos 
índios na, área interditada". (Brasil. Le is, decretos, 1969). 

O delegado da FUNAI no Pará, no momento em que foi interpelado 
pela imprensa a respeito do caso, declarou que nao abr.iria mao de "um 
só peda<;o de terras ", pois se tratava . de um território · inal.ienável de 
usufruto indígena (FUNAI .... 1969). Apenas poderia esperar que "os 
pobres GOlonos· enganados pelos gri'leiros fizessem as colheitas de ·suas 
roc;as, mas sem -nenhuma indenizac;áo" . (ibid.). Porém, a despeito do 
Decreto Pre_sidencial e das declara<;oes do delegado, os colonos náo se 
afastaram e alguns tentaram abrir roc;ados "a urna distancia de apenas 
tres quilome~ros de onde ha,bitava o rete.ricio grupo indígen·a" (Oliveira, 
1969); e um fazendeiro "tinha 40 homens derrubando matas em territó-. . . . .. . '•' 

(36) - O agente Resplendor da Costa, pode comunicar-se de modo razoável com 
os Gavióes, pelo fato de conhecer o dialeto Ramkokamékra (Cán'elá) . 
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rio dos Gavióes" (Nova Missao ... , 1969). Os atritos entre colonos e 
índios foram sucedendo-se e a própria FUNAI teve ac;áo dificultada, 
poís, o sertanista Cotrim foi compelido pelos índios a abandonar a al
deia, por nao ter sido cumprida a promessa por ele transmitida, relacio· 
nada a evacuac;áo dos colonos (ibid.). Logo depois da retirada desse 
sertanista (julho de 1969), os índios atacaram os colonos situados a 
altura do Km 100 da PA-70, incendiando todas as casas e matando 3 
homens com o emprego de flechas e espingardas. No ambito dos co
lonos, verificou-se entao um panico generalizado, havendo ••aproximada
mente 600 famílias" abandonado suas habitac;óes e procurado refúgio 
no acampamento do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem 
(DERJ (ibid.). Decorridos alguns dias, propalou-se através da impren· 
sa que em lmperatriz (Maranháo), estava sendo organizada urna expe
dic;ao punitiva contra os Gavioes, a qual entretanto, nao pode ser con
cretizada devido as providencias tomadas pela FUNAI em conexáo com 
a Polícia Federal e o Governo do Pará (Aviáo sai ... , 1969). Em se
guida, enviou a FUNAI outra turma composta pelo sertanista Cotrim, 
técnico Lamartine de Oliveira, mateiro Antonio Lisboa e 3 índios do 
grupo Cocal, que conseguiu restabelecer relac;oes amistosas com o 
grupo . Na aldeia, os expedicionários encontraram os índios que ti
nham participado do ataque, segundo o ritual observado pela tribo, ain
da con1 o cabelo cortado, corpo pintado e escarificado, comando apenas 
alimentos vegetais e nao realizando nenhum trabalho. 

A despeito dos acontecimentos, a evacuac;ao das 600 famílias da 
área interditada foi considerada logo como quase · inexequível, tendo 
em vista as despesas avultadas que iriam ser provocadas pelo reloca
mento e manutenoáo das mesmas durante a primeira fase da instalaoáo. 
Mas, por outro lado, foi também considerado que a permanencia dos 
índíos e colonos na área litigiosa tornaria ainda mais crítica a situac;ao. 
Após ter sido o assunto discutido entre o Governo .do Estado e a FUNAI, 
a mais viável soluoáo encontrada consistiu na retirada do grupo indíge
na. lsto porque, considerou-se que, além de ser o mesmo pouco nu
meroso, já possuía a tribo urna ampla área com título definitivo, situada 

, nas proximidades. farta de recursos naturais (Castanhal Mae Maria) e 
apenas ocupada por um outro grupo ainda menos numeroso (grupo do 
Cocal). Todavía a FUNAI só concordou em realizar a remoc;ao após ter 
3ido estipulada urna indeniza~áo para ser paga pelos colonos, destinada 
a 1nanutenc;ao dos índios durante o período de um ano. (37). 

(37) - Pelo que soubemos, os colonos náo chegaram a resgatar 10º/o do total da 
lndenizac;áo a qual através de acordo firmado entre as parte, foi estipu· 
lada em CrS 46. 000,00. 
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Considerando-se que os Gavióes foram por fim localizados em um 
ambiente dd uso exclusivo e se encontram sob controie permanente do 
Governo Federal, talvez se possa considerar como encerrado o ciclo 
de lutas entre eles e as frentes de expansao nacional. Em 1972, en
contravam-se assim divididos: Grupo do Cocal (ou KM 30 - Mae Maria), 
pacificado ern 1956, com 38 indivíduos, localizado junto ao Posto Indí
gena Máe Maria (S. Joao do Araguaia); grupo do igarapé dos Frades 
(ou Ladeira Vermelha-Mae Maria), pacificado em 1968 com 41 indiví
duos, situado na mesma área distante 4 km do citado Posto; e grupo da 
Montanha pacificado em 1961, com 10 indlvíduos localizado no lugar 
Ambaua (Tucuruí) junto do Posto do mesmo nome. (38). 

(38) - As estimativas existentes em antigos documentos da 2~ fnspetorta Regional 
do S. P .1. sobre a popula(fáo dos Gavióes, podem ser consideradas como 
exageradas. Por exemplo, um deles dizia que ·a tribo Gaviáo era composta 
de 3 a 4 mil índlos, divididos em diversas aldeias "; e urna outra estava 
assim expressa : "essa grande tribo selvagem calculada em cerca de vinta 
mil índios ". (Brasil. Servi(fo de Prote(fao aos fndios, 1937 : 67). Ribeiro 
( 1957 : 73) estimo essa popula(fao Qntre 1 . 500 a 2. ooo indivíduos. Toman
do-se como base os bandos que costumavam acampar a margem do Tocan
tins, a populac;áo das 8 aldeias mencionadas pelos próprios Gavióes deveria 
oscilar entre 500 a 800 habitantes (Arnaud, 1964 : 12). Em 1968 os Api
nayé somavam 214, os Krikati 196 e os Pukupüe (Gavióes de Leste) 174 
(Diniz, 1968); os Krahó, em 1962, somavam 519 (Melatti, 1967 : 57); e os 
Canela (Ramkokamékra), em 1972, 430. (Brasil. Funda(fao Nacional do rndio, 
1972: 32). Conforme dados por nós colhidos na Delegacia da FUNAI em 
Goiania, em fins de 1973, os Apinayé haviam aumentado para 316 e os 
Krahó para 613 . 
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OS GRUPOS-LOCAIS APóS A PACIFICA~ÁO 

GRUPO DO COCAL (ou Km 30 - Máe Maria) 

Os componentes do grupq, como vimos anteriormente, aproxima
ram-se pacifícamente da margem díreita do Tocantins, no início de 1956, 
por terem sido compelidos a abandonar o antigo aldeamento em 
conseqüencia de um conflito intergrupal. Nao havendo condi<;6es 
favoráveis de subsistencia no sítio onde acamparam, situado na fai
xa da vazante, urna vez que ocorrera na época das cheias quando as 
colheítas já estavam terminadas, após estabelecida urna certa confian9a 
recíproca con1 os habitantes de ltupiranga, os próprios índios pediram 
para serem transportados para a cidade, na margem oposta do rio. 
Instalados em um barracao "construído pela Prefeitura, comiam as ex
pensas da populac;áo e, durante o dia, mostravam su.as habilidades no 
arco e na flecha, pescavam ou nadavam no rio" (Laraia & Matta, 
1967: 99). Acontece que, ao mesmo tempo, eram provocados e ridi
cularizados por habitantes da cidade por meio de apelidos extrem.amen-

• 
te pejorativos (Bodáo, Doidáo, Doidinho, Zanói, Baleado, Motorista, 
Porca Preta, Manuel Velho); também eram evitados por .. certas famí
lias ", as quais, quando eles se aproximavam "nao abriam mais suas 
portas com medo 11 (ibid.: 100); e se verificaram várias "tentativas de 
sedu<;ao de mulheres indígenas, por oferecimento aos seus maridos 
de Objetos desejados ... ou mesmo de dinheiro" (ibid.: 103). Mas a 
despeito de tudo isso, talvez devido as necessidades, foram aos pou
cos entretendo relac;óes de amizade com várias famílias locais, em 
cujas residencias costumavam hospedar-se. Passaram a tratar "seus 
an1 igos" como "papai ", .. mamae 11

, etc. no intu_ito de garantir se nao os 
objetos desejados, ao menos o aconchego e o apoio psicológico· (ibid.). 

Face a convivencia com a populac;ao de ltupiranga, deslocamen
tos pa¡a Marabá em busca de auxílios e insuficiente assistencia sani
tária, desde cedo comec;aram os Gavioes a contrair enfermidades. 
Suas condic;óes tornaram-se mais críticas quando o funcionário desta
cado pelo S. P .1. para assistí-los, em obediencia a ordens superiores 
os removeu para a outra margem do rio, onde, conforme referenc~a 
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anterior, ·eram os meios de sobrevivencia multo menores que na cidade. 
Conseqüentemente, .antes de findar o ano de 1956, ·a populac;áo do gru
po havia baixado de 84 para 62 indivíduos, sendo que, das 32 crianc;as 
existentes 25 já eram órfas, e dentre estas 11 (2 meninas e 9 meninos) 
passaran1 a ser criadas por famílias de ltupiranga,. Marabá e de servi
dores do S . F .1. Em junho do ano seguinte, quando resolverem fixar· 
se a margem do rio Praia Alta (Cocal) distante cerca de 7 léguas da 
111argem do Tocantins, estava o grupo reduzido a 37 componentes (Ar
naud, 1964: 9). 

Essa acentuada baixa populacional provocou a fragmentac;ac . do 
• antigo sistema social", passando "os grupos cerimoniais,, as socieda· 
des masculinas e as metades" a existir apenas "na consciencia dos 
membros mais velhos da tribo". . . (Laraia & Matta, 1967: 109). Em 
1961, as casas ainda estavam dispostas em círculo, ocupadas por "fa
mílias nucleares aparentadas por linhas trac;adas diretamente · de umá 
mulher herdeira ou dona de casa" (ibid.). Logo em seguida · a comu
nidade mudou-se para um único barracáo, perdendo assim o sentido de 
"sua organizac;áo social económica"; e comec;aram a acorrer entre 
seus membros casamentos com "primas paralelas e cruzadas" que 
antes nao eram permitidos (ibid . : 139). 

Ao mesmo tempo que assim ocorria, comec;aram os Gavlóes .a 
participar do sistema económico regional como produtores de castanha
do-pará, peles e carnes de animais silvestres, assim cómo, ' de farinha 
de mandioca que aprenderam a fabricar com o servidor dQ S. P .1. que 
passara a dirigí-los (Jaime Pimentel). · Suas transa~óes comerciais, 
através da moeda corrente, a princípio er.am assistidas pélo citado fun-

. cionário ou por Frei Gil Gomes. Mas em seguida,- influenciados por 
negociantes e proprietários de castanhais ·resolveram comerciar .dire:
tamente seus produtos, com prejuízo próprio, visto que, na maioria das 
vezes, eram enganados por náo saberem como vende-los e por náo 
conhecerem os prec;os vigorantes no mercado regional (Laraia & Matta 

\ 1967: 116-21) . De urna fe ita, foram obrigados a vender toda a casta
nha colhida ao proprietário das terras onde se achavam localizados, em 
decorrencia de decisao judicial executada por intermédio da polícla 
(ibld. : 116) . Todavia, segundo informantes do grupo, em determina
das ocasioes apoderavam-se também de peles, ca~tanha e outros ge-

eros extraídos por elementos regionais, que se aventuravam a penetrar 
nas terras, onde estavam aldeados. 

Internamente, o uso do · dinheiro pr·ovoéou acentuadas modifica
coes, pois os componentes do grupo passaram a preocupar-se sobretu
do em produzir excedentes economicos. Tornaram-se comuns transa-
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cóes entre si, através do dinheiro, em ·torno de gene·ro de alimenta<;áo 
e de outras mercadorias, .. chegando-se ao absurdo de se encontrar 
índios com a carteira contendo notas de mil cruZ:eiros ... mas passando· 
fome, pois toda a sua atividade está dirigida para o mercado tegional " ... 
(íbid.: ~ 117). O castanhal deixou de ser «considerado "propriedade co
letiva -da tribo ", · pássando os •·pontos" a· serem explorados individual
mente. Mas o líder e seu irmáo e o se.u "sobrinho~· (filho da irmá)., 
·ficaram cada quai com dois : pontos" e_,os outros home ns- apenas com 
um cada, utilizando o primeiro no trabalho os "rapazes solteiros do
grupo ", na maioria seus pareñtes (ibid.: 115). lsto .. .porque., segundo 
"racional iza<;ao empregada pelo líder o negócio da castanha nada tem 
a ver com as coisas de caboclo, é negócio .de· kupen (brasileiro") 
(ibid.). Surgiram na consciencia dos índios "as categorías de "ricos 
.e pobres n que passaram a aplicar" com o fito de conquistarem favores 
nas cidades ou de . eventuais visitantes que passaram· pela aldeia." 
(ibid.: 116). 

Em 1964, a 2~ lnspetoria Regional do S. P. l., houve por bem nao 
mais arrendar a terceiros a-gleba Máe Maria pertencente- aos ,Gavióes, 
a fim de explorar o castanhal aí existente. Para isso, instalou um 
Posto a altura do Km 30 da rod.ovia P.A-10,. que corta a área em toda a 
sua extensao; entretanto, a.área já comec;ara a ser grilada em diversos 
pontos, inclusive por e(ementos que .haviarn trabal hado em -seu interior 
como castanheiros do antigo arrendatário. Munida de um mandato ju· 
dicial,: a lnspetoria tentou desalojar os grileiros por meios suasórios 
com a cooperac;áo da polícia de Marabá, . nao tendo' porérn conseguido 
alcanc;ar resultados positivos, pois eles obstinavarn-se em permanecer 
sob pretexto de que, possuindo lavouras e outras benfeitorias, náo po
diam promover urna desocup'a<;ao a curto prazo. A. situa<;ao . perdurou 
durante mais dois anos quando a lnspetorJa resolveu transferir o grupo 
em aprecia<;ao para a área de sua p.ropriedade. lsto porque, assim que 
os índios tomaram conhecimento da existencia ·de e.stranhos no interior 
da mesma, levararn a efeito urna expedic;áo e, em dois dias, conse
guiram expulsar todos os grileiros sern encontrar rea~ao. 

Ern Mae Maria cornec;ararn os Gavióes a desfrutar um prestigio 
. . . .. . 

náo conhecido no ambiente anterior, seja em suas. rela<;oes com · os 
servidores do S. P .1., ou com os regionais. Aléni de ·saberern que ·e·s
tavarn instalados ern terras próprias, tambérn -ficararn· cfentes de que 
os ernpregados do Posto "eram pagos pelo Governo para trabalhar ern 
beneficio dos índios ", cabendo-1hes, por isso ·mesmo, o di·reito de usu
fruir os produtos dos ro<;ados e de outros servi<;os executados pela 
unidade. O prirneiro agente e auxiliares comec;ararn dispensando mui-
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ta aten<;áo aos índios, sobretudo ao líder do grupo, que passou a ser 
tratado como capitao e nao mais pelo nome pessoal (Kokremun) ou 
através do apelido (Baleado) como era éonhecido em ltupiranga; e antes 
de iniciar qualquer servi90 o agente costumava pedir sua opiniáo. 
Alguns regionais que moravam pelas imediac;óes, por sua vez, pro
curaram logo estabelecer relac;óes de amizade com o capitao, a fim de 
obterem benefícios economicos inclusive na explorac;áo da castanha; e 
outros procuraram aproximar suas filhas dos rapazes do grupo·, onde é 
acentuada a carencia de mulheres, tendo em vista futuros casamentos 
dada a circunstancia de serem eles proprietários de terras. 

Como já foi registrado, na aldeia do Coca) o capitao atribuia-se o 
direito de explorar dois pontos de castanha, concedendo igual vantagem 
ao irmao e ao sobrinho. Em Máe Maria, o agente colocou sob seu 
controle toda a produ<;áo do genero, possibilitando-lhe empregar na 
extrac;áo em benefício próprio os rapazes· solteiros; a descontar da 
produ9ao dos casados "um terc;o para sua administrac;ao"; e a engajar 
no trabalho elementos regionais como aviados seus. As lavouras do 
Posta puderam os índios utilizar nao só pera prover a subsistencia como 
para venda. E as transac;óes comerciais foram autorizados a efetuar 
diretamente, nao atuando o agente como intermediário mas apenas 
como orientador e fiscalizador. 

A situac;ao acima perdurou até meados áe 1967, quando a 2\1 lns
petoria Regional do S. P .1., deliberou atuar em Mae Maria na extra<;áo 
da castanha com objetivos empresariais, atr~vés do conh.ecido sistema 
de ba;racao, tendo sido outro agente designado para dirigir o Posto. 
Para início das opera<:oes recebeu ele urna importancia em dinheiro, 
destinada aos servi<;os de limpeza e abertura de estradas, reparos de 
pontes, etc .. ao mesmo tempo que era autorizado a adquirir a crédito 
em Marabá as mercadorias necessárias para aviamento dos extratores. 
Urna vez que os índios eram insuficientes para coletar toda a castanha 
existente na sua propriedade, cujo total nas maiores safras pode ultra
passar 4. 000 hectolitros, foram admitidos castanheiros regionais, que 
se tornaram desde entao responsáveis pela maior parte da produ-
9ao. (39

). Tanto para os índios como para os regionais, os aviamen-

(39) - A produ<;áo do castanhal Máe Maria, a pattlr de 1967 fol a seguinte : 1967 
- índios - 553 hectolitros; regionais - 654 hl; total - 1.107 hl. 1968 -
indios - 1 . 042 hl; regionais - 3. 380 hl; total - 4. 442 hl. 1969 - nao 
foram obtidos dados; 1970 - índios - 627 hl; regionais - 4.175 hl; total 
- 4.802 hl. 1971 - nao foram obtidos dados. 1972 - índios Km 30 -
711 hl; indios Ladeira Vermelha - 359 hl; regionais - 2. 040 hl; total -
3. 110 hl. No último ano, tomando-se como base o pre<;o médio de ..... . 
Cr$ 14,00 por hl, a produ<;áo dos índios do Km 30 atingiu a soma de 
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tos ocorreram em bases identicas por prec;os mais baixos (segundo 
informantes) que os dos barracóes particulares, porém com acréscimo 
de 30 a 40 ºlo sobre os prec;os · de Mar¡bá onde as mercadorias eram 
adquiridas. O pagamento do hectolitro da castanha fol estabelecido 
para os índios e regionais, de acordo com a cotac;áo vigorante naqueles 
barracoes. A produc;áo indígena passou a ser absorvida totalmente 
pelo Posto, mas continuou o capitao com o controle da mesma de igual 
modo como na administrac;áo anterior. Ocorre que, por ocasiáo do 
ajuste de contas, estando o capitao a par de preco do genero em Ma· 
rabá nao aceitou o que havia sido previamente estipulado e, com apoio 
dos demais índios. obteve o pagamento com acréscimos de 50°/o a 60°/o. 

No que respeita a lavoura, vários atritos também ocorreram de
vido a política paterna lista que o agente tentou por em prática. Inicial
mente, recusaram-se os índios em atuar conjuntamente com os traba
lhadores do S. P .1., e foram executar independentemente seus próprios 
ro<;ados. Em seguida, embora concordassem permutar dias de servh;o, 
após os citados trabalhadores haverem cumprido sua parte, nao efe· 
tuaram a retribuh;áo sob justificativa de que estavam com falta de 
comida e precísavam cac;ar. Em outra oportunidade, após haverem 
participado de urna fabricac;ao de farinha, feita de mandioca colhida no 
roc;ado do Pasto, nao aceitaram a proposic;ao do agente no sentido de fi
car ele com o total produzido, para posterior distribuic;ao de forma gra· 
dativa de acordo com as necessidades de cada família. Incontinenti, 
conduziram para a aldeia quase toda a farinha, pois, conforme expres
sara1n. além de haverem participado do trabalho eram "os donas das 
terras". Após o surgimento da FUNAI, em fins de 1967, a política ern
presanal anteriormente esboc;ada comec;ou a tomar maior vulto, tendo 
em vista as próprias normas contidas no estatuto da entidade. (40). 

Foram abertas novas estrad.3s no castanhal, construídas várias pontes 
(mataburros) e barracóes para armazenamento do genero. Um maior 
número de regionais foi engajado na extra9áo. Já por volta de 1970, 

CrS 9.954,00; CrS 3.555,00 foram atribuídos ao líder Kokremun; CrS 6 .399,00 
foram pagos aos 14 produtores de acordo com o trabalho individual (renda 
per capita - CrS 456,00). A renda coletiva dos índios da Ladeira Ver
melha totalizou em CrS 5. 026,00. 

(40) - De acordo com o mencionado estatuto (decretos 62.196 de 31/11/1968 e 
64.447 de 02/05/1969), o patrimonio da FUNAI tem como urna das partes 
constitutivas o "dízimo da renda líquida anual do patrimonio indígena" 
(art . 4). Na forma<;ao do patrimonio indígena, incluem-se as rece itas de 
produ<;ao agrícola, pecuária, extrativa, mineral, artezanato indfgena, pro
dw;áo ou renda de tercelros, atuando em terras indígenas, mediante con
venios. Tais rendas devem ser aplicadas na emancipa<;áo económica das 
trlbos; acréscimo do patrimonio rentável; e custeio dos servi<;os de assis
tencia aos índlos (art . 17). (Brasil. Leis, decretos, 1969 : 3-6) . 
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os contratos referentes a venda da produc;áo passaram a ser realizados 
entre a 2~ Delegacia FUNAI e firmas exportadoras, em Belém do Pará, 
assim como as aquisic;6es das mercadorias para fornecimento aos cas
tanheiros. A Delegacia, tendo como base os contratos firmados, fixou 
prec;os para o hectolitro da castanha abrangendo urna safra completa, 
sendo para os índios cerca de 50°/o mais elevados que para os regio
nais; (41) e determinou que as mercadorias fossem entregues para am
bas as partes (a crermos em informantes) por prec;os semelhantes, os 
quais, no ei1tanto, tornaram-se mais razoáveis do que quando as com· 
pras er.:im realizadas a crédito. No ambito da comunidade indígena, 
a renda da castanha continuou sob administrac;ao do capitao, conforme 
os critérios anteriormente usados, apesar de reivindicac;óes feitas por 
alguns homens que desejavam ficar independentes. lsto porque, o 
agente aceitou as ponderac;6es do capitao, ou seja, que "os outros as
sim que recebiam o dinheiro, fosse muito ou pouoo, procuravam gastá
lo rapidamente, e ele é quem os ficava sustentando com munic;ao de 
cac;a, querosene, sal, etc.". Os excedentes oriundos da lavoura, cac;a, 
coleta de frutos silvestres e artefatos (arcos, flechas, colares, etc.), 
pelo menos até o momento de observac;áo, cada qual continuou nego
ciando livremente sem interferencia do Posto ou do capitao. 

A situa~ao dos índios no aspecto em questáo sem dúvida melho
rou em comparac;áo a que tinham no Cocal, onde competiam com os 
castanheiros regionais na explorac;áo de urna área que legalmente nao 
lhes pertencia; colhendo quando muito 20°/o 'da quantidade de castanha 
agora obtida, que eram compelidos a entregar por ínfima cotac;áo; e 
adquirindo nos barracoes as mercadorias por prec;os escorchantes. 
Entretanto, a dependencia cada vez maior de artigas importados, em 
parte devido as facilidades de que dispóem para adquirí-los, e as vezes 
por estímulo do próprio Posta, faz com que continuem como no Cocal, 

( 41) - Em 1967 o S. P .1. pago u aos castanheiros regiQnais o hectolitro da castanha 
a Cr$ 6,00 e CrS 8,00; aos indios a Cr$ 10,00 e Cr$ 12,00. Em 1970 a 
FUNAI pagou CrS 5,00 e Cr$ 7,00 para os primeiros e Cr$ 7,50 e CrS 8,50 
para os segundos. Em 1972, Cr$ 7 ,00 e Cr$ 10,00; Cr$ 12,00 e Cr$ 15,00, 
respectivamente . Segundo pronunciamento feíto pelo Gal. Bandeira de 
Mello, presidente da FUNAI, em 21/12/1972, a assistencia proporcionada 
pelo órgáo aos Gavióes ocorre independentemente da venda da castanha. 
De acordo com a legislac;áo em vigor, os índios recebiam "CrS 14,00 a box 
for this work ", o que representava mais que a importancia paga para os 
coletores nao índios. A FUNAI reinveste 45°/o do líquido obtido no mesmo 
projeto, destina 45º/o para a assistencia comunitária aplicando o saldo de 
1 Oº/o na construc;ao de casas padronizadas para os habitantes da aldeia pró
xima do Posto . Verbas para a construc;ao da escota, hospital, poc;o e re
servatório estavam sendo fornecidas através dos fundos da FUNAI (Brooks, 
1973: 19.0·91). . 
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girando suas preocupac;oes em torno da produc;áo. da castanha. Em 
vista disso, prosseguem seus desentendimentos com a administrac;áo 
oficial, sobretudo quando acorre nos finals de safras, urna elevac;áo 
substancial da cota<;áo do genero na prac;a de Marabá (42

). Costumam 
entáo dizer de viva voz, nao estarem recebendo o suficiente para sus
tentar as famílias, e que poderiam fazer transa<;oes mais vantajosas se 
lhes fosse permitido negociar diretamente aquilo que conseguem pro
duzir. O capitao, mais de urna vez, apresentou reclamac;oes a dirigen
tes da FUNAI no sentido de serem pagos prec;os mais compensadores 
pela castanha, nao se conformando com as explicac;oes que lhe foram 
dadas, isto é, que os lucros colhidos pelo órgáo sao revertidos através 
de c.ssistencia sanitária e escolar, veículos e construc;ao de imóveis, 
tendo-lhe sido apontado como exemplo a própria casa por ele agora 
ocupada (43

). 

A assistencia sanitária no Cocal lhes era proporcionada por mis
síonários, famílias itupiranguenses, médicos particulares de Marabá e 
pelo Hospital do SESP, onde sempre foram atendidos em caráter priori
tário. Em Máe Maria, tal assistencia come<;ou a lhes ser ministrada 
por intermédio de um enfermeiro, em 1970, contratado pela FUNAI es
pecialmente para atender o grupo Kuikateye que vinha de ser instalado 
na área tribal. Entretanto, nas ocasioes em que esse enfermeiro é 
destacado para atender casos de emergencia em outros setores, a des
peito de continuar o agente do Posto a distribuir medicamentos, prefe
rem os índios buscar recursos médicos por conta própria em Marabá 
que agora atingem rapidamente pela estrada. Também já sabem utili
zar certos medicamentos mais corriqueiros, incluindo injec;oes, que sao 
aplicadas pelo líder do grupo. O estado de sa·úde da comunidade foi 
reputado como um pouco melhor que o dos Kuikateye pelo dr. Red 
Cross, o qual porém expressou surpresa pelo fato de estar a mesma 
situada a margem de urna rodovia, sujeita a contrair enfermidades 
através de contatos externos (Brooks, 1973: 81). 

~ · 

A instru9ao escolar, que desde o Cocal julgavam necessária "para 
viver como kupen ", ou para "virar kupen e comprar muita coisa na ci
dade" (Laraia & Matta, 1967: 133-34), só lhes foi possibllitada pelo Posto, 

(42) - Em urna oportunidade os reclamantes se fizeram apoiar por dois membros 
da comunidade entao pertencentes a hoJe extinta polícfa Indígena, que eram 
incumbidos de atuar sob a dire~ao do agente do Posto na manuten~ao da 
ordem interna e fiscaliza~áo da área tribal. 

(43) - Com respeito aos veículos, um dos índios declarou que, embora a "Toyota" 
tenha sido comprada com o dinheiro da castanha náo podem considerar 
como sua, considerando que, na maioria das vezes, quando desejam Ir a 
Marabá tem de recorrer a transportes particulares. . 
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em 1967, por intermédio de um profes.sor admitido a título precário, 
que abandonou a atividade antes de decorrer um ano. Entre os ho
mens que estiveram sendo alfabetizados apenas o de nome Jonkore· 
mun (José), irmao do capitao, logrou algum proveito. lsto lhe fez 
desfrutar de urna situac;ao especial, pelo fato de ser geralmente con
consultado nas operac;óes de soma e subtrac;áo (únicas que aprendeu), 
por ocasiao das transac;óes realizadas com particulares. A partir de 
·fins de 1971, tal carencia foi um tanto atenuada por terem ingressado 
na comunidade rapazes melhor alfabetizados, transferidos do grupo 
<la Montanha. Todavia, as deficiencias apontadas tanto na parte sa
nitária como escolar, tudo indica que serao breve superadas, urna vez 
que a FUNAI já construíu um prédio de alvenaria para instalac;ao de 
urna enfermaría e de urna escola destinada a ministrar a instruc;áo 
regular aos índios. 

Externamente, passaram os índios a efetuar suas transac;oes co
merciais normalmente, em func;ao da lei da oferta e da procura, em 
Marabá. S. Félix (ltaguatins) e na própria aldeia com viajantes, tanto 
de generos de alímentac;ao como de artefatos (arcos, flechas, colares, 
etc.), que vem conseguindo valorizar expressivamente, ao contrário 
do que antes se verificava, quando tinham de caminhar várias léguas 
para atingir urna cidade como ltupiranga, cuja populac;ao de modo ge
ral possui mais baixa capacidade aquisitiva que as das localidades 
acima mencionadas. E face a familiaridade que tem com dinheiro, 
difícilmente agora sao logrados nessas operac;oes, apesar da precária 
instruc;ao escolar recebida. Suas relac;oes, com os brasileiros podem 
ser consideradas nos dias atuais bem melhores do que as desfrutadas 
em ltupiranga . As categorías "ricos" e "pobres" continuam utilizan
do para, na qualidade de "pobres" receberam benefícios daqueles que 
consideram .. ricos", mas nao costumam chamar seus novos amigos 
"papai " e "mamae" como anteriormente. Os rapazas de quando em 
vez co1nparecem a festas em S. Félix e Marabá onde sao recebidos 
sem constrangimentos; desde que tenham dinheiro disponível aventu. 
ram-se até os meretrícios de ambas essas localidades, mas sem pra· 
ti car excessos alcoólicos. Deixaram de ser ridicularizados, pelo me
nos na presen<;a, através de apelidos depreciativos, a partir de quando 
comec;aram a se mostrar contrariados pelo fato de haverem conhecido 
seus significados. (44

). Alguns · homens solteiros e viúvos passaram 

(44) - Urna filha de Kokremun alnda em ldade infantil, presentemente freqüentando 
escota na localidade Sao Felix (ltaguatins), costuma demonstrar viva con
trariedade quando suas colegas a chamam de comadre, porque os regionais 
se dirigem aos Gavióes através do termo em sentido jocoso . 
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a coabitar na própria aldeia com mulheres regionais Cuma uniao já se 
prolonga durante 6 anos), que atraíram com relativa facilidade sobre
tudo por serem proprietários de terras. Acontece que, a despeito de 
todas essas alterac;oes, ainda guardam antigos ressentimentos e, por 
seu lado, nao perdem ocasiao para depreciar os membros da socieda
de envolvente. (4:>). 

No que respeita a interac;áo com os componentes do grupo 
Kuikateye, procuraram logo assumir urna posi<;áo de superioridade e 
de dominancia. Assim que a FUNAI removeu os Kuikateye para Mae 
Maria, tentou o capitao Kokremun passá-los gradativamente para seu 
ambito, tendo em vista objetivos económicos ligados especialmente 
a extra<;ao da castanha; e também para possibilitar casamentos aos 
.homens da comunidade, sem afastá-los do próprio meio, pois "já esta
vam ficando civilizados e nao podiam ir morar com caboclos brabos". 
Conseguiram atrair urna família elementar e mais urna jovem cuja 
máe havia recentemente falecido, porém, logo em seguida, o agente 

• 
do Posto impediu o prosseguimento do afluxo principalmente por mo-
tivo de ordem sanitária. Desempenhou um papel importante para o 
exito da medida, o índio Kinaré do grupo da Montanha, que, como 
vimos se integrou entre os Kuikateye através de casamento com urna 
das mulheres do grupo. Por tal motivo e também porque antígas 
mágoas ainda perduram entre ele e os homens mais velhos do grupo, 
costumam atacá-lo assim que se oferece oportuni'dade. De um lado 
procuram convencer os Kuikateye de que Kinaré os ludibria nas tran
sa<;6es da castanha pelo fato de eles ainda nao conhecerem dinheiro, 
o que parece náo ser verdade; e de outro, tentam despertar antipatias 
contra ele por parte de elementos da FUNAI e outros com quem man
tém relac;oes, acusando-o de possuir mais de urna mulher com prejuízo 
de outros homens, embora seja essa conduta tolerada no ambito tribal. 

A despeito de procurarem ridicularizar os Kuikateye em conver
sas com estranhos, chamando-os .. índios _brabos n, .. sujos n • .. mal ves
tidos", assím que eles foram localizados em Máe Maria, voltaram a 
cantar e a dan<;ar a mane ira tradicional. Também tomaram a inicia
tiva de promover entre ambos os grupos a corrida de toras e a com
peti9ao com o complexo arco-flecha (properewonko). As corridas 
resolveram interromper porque estavam provocando incidentes, assim 

(45) - Segundo expressáo de um homem do grupo, "os crlstáos sao como bichos, 
pois existem pais amigados com fllhas, filhos com maes e irmáos com 
irmas " . 
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como no passado, (46
); mas a outra competi<;ao prosseguiram realizanºº semanalmente fora da safra da castanha, nao só pelo prazer espor

tivo como por interesse monetário, urna vez que as flechas obtidas 
pelos vencedores podem ser vendidas. 

Os contatos com o grupo da Montanha re~tabeleceram-se após 
este haver se localizado junto ao Posta do S. P. l. ( 1962), quando já 
haviam falecido em sua maioria os homens que haviam tomado parte 
no conflito. Visitas recíprocas passaram a acorrer entre parentes, 
seguidas de mudanc;as de rapazes da aldeia da Montanha para a de 
Máe Maria, a princípio por iniciativa pessoal e mais recentemente, 
por acao da FUNAI, que pretende reunir todos os Gavióes no último 
local . Embora isso venha tornando mais dilatada a desproporc;áo en
tre homens e mulheres, mais adiante evidenciada, o capitao Kokremun 
considerou de modo favorável tal 1nedida, tendo em vista o aumento 
da produc;ao da castanha. 

No seio do grupo, as tensoes prosseguiram face aos privilégios 
desfrutados pelo capitao na castanha. Em vista disso o agente da 
FUNAI, a partir da safra de 1972, houve por bem criar cantas pessoais 
para todos os homens (casados e solteiros), porém descontando 40°/o 
de cada um em proveito do capitao, pelo seu trabalho de incentivo a 
produc;ao e abastecimento alimentar da aldeia através da cac;a, du
rante o período da safra, quando geralmente aí só permanecem mu
·1heres e crianc;as. (47

). Embora tal decisáo nao tenha proporcionado 
um real aumento na renda dos coletores, comparando-se com a situa
<;áo anterior (a nao ser para os solteiros que passaram a usufruir ga-

{46) - Na primeira corrida realizada os Kuikateye foram os vencedores mas na 
segunda os Parkateye levaram a melhor a despeito de serem menos robus
tos e Já pouco afeitas a competl<;áo. Acontece que, na prlmeira, ambas 
as partes deslocaram-se agrupadas desde o ponto de partida, revezando-se 
de quando em vez na conduc;áo das toras; enquanto na segunda os 
Kuikateye continuaram observando a antiga modalidade e os Parketeye dis
tribuiram-se previamente em vários pontos da estrada, de onde cada qual só 
se deslocavam após o recebimento da tora do companheiro anterior, assim 
como na conhecida corrida de estafetas . O incidente referido no texto, no 
qual se empenharam em luta corporal os disputantes, foi provocado pelos 
Kuikateye que pretenderam ludibriar os oponentes, fazendo-os correr com 
urna pe<;a de maior tamanho do que aquela que pretendiam utilizar. Desde 
entáo, cada unidade vem realizando a competic;áo internamente, entre as 
divisóes cerimoniais Pano e Hók . 

{47) - O líder Kokremun em decorrencia de sua precária condi<;áo física ocasio
nada pela flecha que o atingiu no último conflito intergrupal, anteriormente 
referido, nao trabalha na extrac;áo da castanha. Apenas, confecciona arte
fatos e atua como cac;ador, empenhando-se neste mister mais intensamen~ 
te durante a safra para prover a subsistencia das mulheres e crian<;as 
que permanecem na aldeia . De quando em vez, destoca-se para os pontos 
de castanha para incentivar a produ<;áo. 
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nhos pessoais), aparentemente mostraram-se todos menos desconten-· 
tes, a partir do momento em que come9aram a receber diretamente 
os respectivos saldos. A posi9ao de lfderanc;a desfrutada por Kokre
mun, todavia, nao parece estar aniea~ada. Além de prestigiado pela 

· FUNAI a despeito do~ atritos que tem tido com elementos da mesma,. 
internamente disp6e do apoio de seu irmao mais novo Jonkoremun, 
(José) que atua como urna espécie de assessor; e seus dois irmaos. 
classifícatórios (Kakaraúna e Supercílio), em que pesem as pretensóes 
por melhores rendas, pelo menos aparentemente se mostram acomo
dados com a situac;ao. Por fim, os do is homens restantes (Joáo e 
Domingos), que constantemente estao reinvidicando urna completa 
autonomia economica (o primeiro Pºl'.' isso já esteve residindo fora da 
aldeia), sem possÚirem parentes próximos d<? sexo masculino, e sem 
apo!o da administrac;ao oficial, difícilmente poderao assumir aquela 
posit;ao. 

Os indivíduos apartados do grupo após o início de convivencia. 
pacífica com a sociedade; regional, costumam censurar porque nao de
monstram interesse em manter contatos com os parentes e procuram 
tanto quanto possível escamotear a própria origem. Trata-se contudo· 
de um cornportamento que podé s-ér considerado justificável, levando
se em canta que foram criados em outro meio e adquiriram conscien
cia das discriminac;óes sofridas pelos seus semelhantes no ambito da 
sociedade maior. (48

). Entre os que puderam ser identificados deve 
ser citado como em maior evidencia o de nome Mahiti, o qual, logo em 
1956, quando tinha cerca de 10 aoos de idade, passou a ser criado pela 
familia do Prefeito de ltupiranga. Frequentou a escola pública duran-· 
te 3 anos da qual ~oi eliminado por haver agredido um colega civilizado 
que o havia insultado; aprendeu a jogar bilhar e, quando ficou rapaz, os 
pais adotivos lhe permitiraín usar revólver. Em ltupiranga, segundo
vários informan!es, algumas pessoas lhe_ procuraram incutir a idéia de~ 
que, pelo fato de saber ler e escrever, deveria ir assumir a direc;áo da 
aldeia como capitao. Durante certo tempo trabalhou como fiscal 
de castanha para um negcici-ante sírio e, no decorrer de suas ati-
vidades, teve alguns atrito$ com elemer:itos do próprio grupo. Suas 
rela<;óes com os pais adotivos iam tornando-se também cada vez· 
mais tensas e, por volta de 1965, quando et~s deixaram ltupiranga,. 
Mahiti houve por bem retornar ao Cocal onde, aliás, foi bem recebido .. 

f48) - Tais elementos devem ter ouvido numerosas vezes frases deprimentes re

r .. 
.. 

lacionadas ao indígena, comuns no linguajar do país, tais como: "o indio· 
é :tnau e trai<;oeiro"; •o índio é prégui1t6so"; "o indio é ingrato"; "náo se 
pode confiar em indio"; "veja bem que voce náo está talando com nenhum, 
índio"; "olha que eu nao tenho beh;b ·furado'!, etc. 
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Desde entáo, passou a liderar elementos do grupo em a<;óes predató
rias contra gateiros (ca<;adores de peles) que atuavam pelas imedia
c;óes da área que habitavam. Logo após o grupo haver ·sido local izado 
em Mae Maria (1966), quando participava de urna festa na vila ltagua
tins (S. Félix) juntamente com outros índios, tendo sido provocado por 
Uin brac;al do Departamento Estadual de Rodagem (DER), que trabalha
va na construc;áo da PA-70, o matou com um tiro de espingarda no mo
mento em que o mesmo o ameac;ava com urna faca gritando - "índio 
nao tem direito a nada ! " (49

). A fim de evitar um possível ato de 
represáli"a contra sua pessoa, a FUNAI deliberou enviá-lo para a aldeia 
dos índios Kubén-kran-keg~ (Kayapó), situada na cachoeira da Fumac;a 
(Xingu), mas nao tendo ele se adaptado ao meio, transferiu-o para a 
aldeia Koikaimoro (outro sub-grupo Kayapó) onde se consorciou com 
urna das índias. Lá ainda permanece, mas de quando em vez causa 
proble1nas para os agentes do Posto, havendo recentemente tomado 
parte ativa em urna cisáo verificada no grupo. 

Um outro elemento do mesmo sexo, (Piaré) apartado do grupo 
quando tinh8 mais ou menos a idade de Mahiti e por motivo identico 
(orfandade), sem haver alcanc;'8do a evidencia do Mahiti, deve ser 
também mencionado. Durante mais ou menos 4 anos esteve em 
companhia de um funcionário· do S. P .1., mas sem haver se integrado 
na família do mesmo. Inicialmente residiu em ltupiranga e logo de
pois em Belém do Pará, familiarizando-se cedo com o uso da língua 
portuguesa, nao tendo entretanto frequentado escola de alfabetizac;ao . 

• 
Por volta de 1958, logo após o ataque realizado pelo grupo de Yonpiti 
ao Posto da Montanha (Tucuruí), a chefia da 2~ lnspetoria do S. P .1 . , 
resolveu enviá-lo para o local na qualidade de intérprete.. Ocorre que, 
no momento em que conheceu o Posto, recusou-se a permanecer nele 
e somente após muita relutancia concordou em ficar na cidade de 
Tucuruí, residindo com um ·antigo servidor do S. P .1., pois havia consi
derado o local como "muito triste". Todavía, desempenhou papel 
saliente na atrac;ao do grupo, sobretudo, após o mesmo ter se estabe
lecido junto ao Posta, orientando a maneira pela (lual seus componen
tes deveriam conduzir-se na cidade. · Permaneceu uns 4 ou 5 anos 
atuando no Posto mas nunca manifestou interessé em integrar-se no 
grupo· em cojo meio, aliás, náo teria oportunidade de encontrar mulhe
res disponíveis em idade de procriac;áo. Embora sem ·manifestar 
qualquer menosprezo pelos outros indios (alguns deles eram seus pa-

(49) - Companheiros . d_o -mort9, que eram _bem num~rosos, tentaram urna a<;ao de 
represáli~ contra .os índios, .que, no entanto conseguJram. evadir-se a tem
po pela mata rumo a aldela. 
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rentes), preferia mais freqüentemente manter-se em contato com as 
famílias dos servidores do S. P .1., e de Tucuruí, onde com relativo 
exito e devido sua boa aparencia, . realizava conquistas amorosas. Fi
naln1ente, foi removido pela administré¡tc;ao para um Posta situado no 
Rio Guamá (Município de Qurém - Pará), com jurisdi<;ao sobre alguns 
remanescentes Tembé que já esqueceram a língua original e as tradi
«;oes tribais. Acabou por "juntar-se" com urna cabocla, viúva de um 
~ervidor do · antigo S. P. l., a inda permanecendo no citado Posto mas 
s~m urna situa«;áo de trabalho definida. 

Entre as índias que se encontravam vivendo no meio civilizado 
tres podem ser focalizadas. A primeira (Tukueri), hoje com aproxi
madamente 22 anos, desde os 9 anos passou a ser criada por urna fa
tn íl ia abastada de Marabá, desfrutando o mesmo nível de conforto que 
os filhos legítimos do casal. Frequentou escola primária, porém náo 
chegou a concluir o curso visto que, a despeito da insistencia dos pais 
adotivos, nunca se mostrou interessada em estudar, preferindo dedi-
car-se as atividades domésticas. . Durante algum tempo atuou em 

. ~ 

u1n "saláo de beleza". Muito exuberante e irradiando simpatia, tor-
nou-se bem relacionada entre mu itas famílias da cidade. Acontece 
que, desde cedo come<;ou a ter casos amorOSC?S e, em conseqüencia, 
acabou por gerar urna filha de paternidade duvidosa, cuja pele clara e 
tra«;os fisionomicos nao tornam evidente a ascendencia materna. A 
ocorrencia nao afetou sua posic;ao no seio da família, onde a crian9a 
passou a ser criada com especial atenc;ao como se •também filha fosse, 
manifestando-se urna grande afetividade entre ela e a mae adotiva; 
e quasc nenhuma com a mae verdadeira, que, no entanto, nunca apa
rentou constrangimento face a situac;ao. Recentemente, após um 
desentendimento havido no ambito familiar pelo que se sabe em parte 
provocado por terceiros, resolveu Tukueri procurar a Delegacia da 
FUNAI, em Belém, a fim de seguir a carreira de enfermeira. Enviada 
para a "Casa do fndio" na referida cidade, comec;ou logo iniciando-se 
nos rudimentos da profissáo convivendo com índios de vários grupos, 
sem manifestar constrangimento. Mas ao mesmo tempo, entrou a 
namorar com o filho de um servidor da FUNAI, havendo este reagido 
energicamente ante a perspectiva de um casamento, pois, segundo 
teria declarado, nao estava disposto a ter urna índia como membro da 
família. A chefia da 2t\ Delegacia Regional entáo, resolveu devolve-la 
aos pais adotivos quando ainda nao eram decorridos 60 dias de sua 
chegada, apresentando como justificativa as complicac;oes por ela pro
vocadas, bem como, pela impossibilidade de faze-la retroceder para 
um ambiente indígena. Em Marabá, foi recebida com alegria pelos 
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familiares retornando imediatamente a rotina doméstica e, pelo 'que 
ouvimos, sua continuidade entre os mesmos, dependerá principalmen
te da vontade dela própria. Sua presen<;a junto a filha (hoje com 6 
anos) que já a discrimina pelo fato. de ser índia, no entanto, parece 
estar se tornando cada vez mais incomoda a ponto de ser talvez ne
cessária urna separac;áo entre ambas dentro em breve, naturalmente 
em benefício da menina. 

Koikure, aparentemente com a idade de Tukueri, passou a ser 
criada por urna modesta família de ltupiranga, logo após a máe ter fa
lecido há cerca de 15 anos passados, deixando irmáos no grupo, dentre 
os quais seu atual !íder Kokremun. Terminou o curso primário e, em 
seguida, foi residir com as irmás adotivas em Brasília, havendo co
nhecido Goiania e outras localidades próximas, porém, há cerca de 3 
anos retornou para junto da mae adotiva (viúva) em ltuplranga. De 
temperamento introvertido e menos atrativa, nao chegou a despertar 
como Tukueri grande aten<;áo para sua figura indígena pelos lugares 
onde residiu. Seus namoros costumavam ser muito discretos e de 
pouca durac;áo até que um elemento estranho ao meio (motorista) em 
atividade na Transamazonica, passou a entreter com ela um namoro 
mais demorado . Pediu-a em casamento e comprou o enxoval, mas 
logo após a haver engravidado, deixou de aparecer em ltupiranga, 
passando a propalar seu feíto em Marabá e outras localidades regio
nais. Kuikure, ficou excessivamente constrangida, ·deixou de sair a 
rua evitando o máximo manter contatos com pessoas estranhas . 
O caso foi levado pela FUNAI ao conhec'imento da polícia, mas o 
acusado a inda continua em liberdade. 

Lonjoré Akoquati, atualmente com 16 anos, vem sendo criada 
desde 3 anos de idade por urna família de Marabá, que já legalizou 
sua adoc;áo . Parece ser dentre todos a ·que caminha para urna inte
gra<;ao satisfatória na sociedade nacional. Desde cedo comec;ou a 
frequentar escala, havendo em 1972 concluido o primeiro ciclo secun
dário e obtido urna vaga no Colégio Estadual Paes de Carvalho (Belém
Pará), para cursar o segundo ciclo. Por motivo do último evento, 
foi alvo de noticiário na imprensa de Belém em companhia dos pais, 
tendo sido em um editorial de "A Provincia do Pará" (05/ 03/ 973), 
assim focal izada: "Mais feliz que o belo Marrit, jovem Gaviáo que ter
minou homicida, e do que Tuquere, bonita, inteligente e hoje máe sol
teira, é justo que se fa<;a tudo para que Lonjoré vá longe, até ver 
realizado o seu grande sonho: integrar-se definitivamente a clviliza<;áo, 
educada e culta, sem perder a sua personalidade de brasileira auten
tica". 
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A populacao do grupo, no período de um ano (1956-57) baixou de 
84 para 37 indivíduos em decorrencia de mortes ocasionadas por en
ferm idades e desagrega«;óes . Em 1967, por ocasiao da mudanc;a 
para Mae Maria, face 1.:1m · maior número de fal·ecimentos sobre nasci
mentos diminuiu para 29 indivíduos, incluindo-se entre eles 3 índios 
Xikrin órfáos procedentes da aldeia ~o_. Caeteté (ltacaiunas): 1 menina 
provavelmente de origem Tupí que fara encontrada com a mae nas 
proximidades do rio Capim pelos própri.os Gavióes; 1 mulher regional, 
parenta de um servidor do S. P .1. que passou a viver marital mente 
com um dos rapazes; 1 menino órfáo e 1 mulher adulta procedentes 
da aldeia da Montanha. O total estava distribuído entre 18 indivíduos 
do sexo masculino e 11 do sexo feminino, existindo 4 homens solteiros 
e 1 viú'(o para somente 1 mulher disponível ligada a eles por paren
tesco e já com mais de 40 anos de idade. Entre 1968-72 verificaram
se na aldeia 6 nascimentos, sendo 4 do sexo masculino e 2 do sexo 
feminino, com um caso de gemeos fraternos; integraram-se ao grupo 
5 rapazes da aldeia da Montanha; 1 menino que se achava com urna 
familia de ltupiranga voltou para junto do pai (viúvo); 1 família ele
mentar do grupo da Ladeira Vermelha (marido, mulher e 2 filhas) veio 
residir na aldeia; e 1 mulher regional "juntou-se" com um elemento do 
grupo. Em contrário, faleceram 2 mulheres adultas (1 viúva e 1 ca
s.ada); o hon1em da aldeia do Ac;aisal acima referido; e 4 meninas e 1 
rnenino menores de 4 anos. A mulher da Montanha retornou ao seu 
grupo e 2 dos rapazes Xikrin foram atuar em outros Postos da FUNAI. 
Após essas alte,,-ac;óes a populac;ao do grupo aumehtou para 38 indiví
duos (26 do sexo masculino e 12 do sexo feminino), mas ao mesmo 
ten1po acentuou-se o desequilíbrio entre os sexos, ficando 10 homens 
maiores de 16 anos, sem possibilidades de casamento dentro do gru
po. Ouanto as classes de idade achavam-se em fins de 1972 assim 
distribuidas: Homens ---:- 2 na faixa de 40-44 anos, 2 (35-39 anos), 3 
(30-34 anos), 3 (25-29 anos), 6 (20-24 anos), 3 (15-19 anos), O (10-14 
anos), 2 (5-9 anos) e 5 (0-4 anos); Mulheres - O (40-44 anos), o 
(35-39 anos), 2 (30-34 anos), 2 (25-29), O (20-24), 4 (15-19), O (10-14), 2 
(5-9 anos) e 2 (0-4 anos) . 

Ainda cóm respeito ao aspecto popu!acional, podem ser feitas 
mais outras considerac;óes·. Por exemplo, apenas 1 dos indivíduos 
nascidos na própria aldeia após 1956 e que ainda aí permanece logrou 
ultrapassar a idade de 14 anos; os 2 homens mais velhos existentes 
ainda nao alcan<;aram 45 anos: e as 2 mulheres mais velhas agora que 
estao atingindo aproximadamente 34 anos. O líder encontra-se corn 
a terceira esposa, nao lhe tendo sobrevivido nenhum dos filhos das 
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.anteriores e já faleceu 1 dos 4 gerados pela afual. O seu irmáo clas

.sificatório mais velho, com a segunda esposa, tem como sobreviventes 

.2 dos 6 filhos do casal, nao 'lhe _restando nenhum da uniáo anterior; e 
-o mais novo, náo poss~i filho vivo da primeira esposa e a segunda (a 
!mulher da aldeia da Montanha) retornou com os 2 havidos durante o 
tempo em que coabitaram. Um outro homem (sem parentesco com 
-0s anteriores) casou 2 yezes mas possui apenas 1 dos 4 filhos da 
1últi1na esposa também falecida. Encontram-se os_ ~omponentes do 
·grupo restritos a 2 gera9óes (pais e filhos) distribuidos entre .9 fami
lias elementares independentes estando urna delas, cuja esposa vem 
·de falecer, reduzida ao homem e 1 filho menor de aproximadamente 
5 an<;>s. Os homens sem mulheres encontram-se agregados a .3 des
:sas famílias senda 5 na do capitao, m·as residindo em um barracáo 
anexo. Os contatos sexuafs das mulheres casadas com tais homens, 
ocorrem notoriamente sem provocar atritos. A ajuda mútua quanto 
aos produtos obtidos na ca«;a, coleta e lavoura para alimenta9áo con
tinua ocorrendo, porém, isso nao se estende aos artigas adquiridos 
.através do dinheiro. 

O local onde se instalou o grupo, em 1966, confronte a sede do 
.Posto, pode ser considerado como inadequado rnesmo para indios em 
vias de integra«;áo, pela circunstancia de estar situado a margem de 
urna rodovia, como já foi referido, e nas proximidades de apenas um 
curso d'água (igarapé Máe Maria) que se esgota quase por completo 
·na fase de estío. A aldeia, que desde o Cocal deixara de ter a forma 
tradicional, foi estabelecida em linha reta, tom ~abita9óes de cober
tur& de patha de duas águas, paredes de taipa ou de palha, com um.a · 
ou duas divisóes internas, imitando o estilo regional. Em 1972, fo
ram demolidas tais habita«;óes e construídas outras, afastadas cerca 
de 100 metros da rodovia, também disposta~ em linha reta e no mes
mo estilo das anteriores, com excec;áo da do capitao, edificada pela 
FUNAI toda em alvenaria. Ao mesmo tempo, urna rede externa de 
iluminac;áo elétrica foi estendida do Posto até a aldeia, ocorrendo o 
fornecímento de luz geralmente durante as duas ou tres primeiras ha-
.ras da noite. O abastecimento de água potável também melhorou, 
~urna vez que passou· a ser obtido em um po«;o construído junto ao 
Posta. 

Na indumentária e equipamento doméstico vem procurando os 
·indios, desde o Cocal, atingir tanto quanto possível os padróes civili
zados. O uso de roupas tornou-se habitual inclus.ive no ambiente . do
n1éstico. Os cabe los nao mais sao cortados pela moda tradicional; 
mas a pintura corporal assim como os ornatos, que haviam caído em 



desuso, voltaram a exibir por ocas1ao dos cerimon1a1s . Para dormir, 
passar&m a utilizar redes tipo "cearense ", camas e mosquiteiros ad
quiridos no comércio, mas de modo geral ainda mostram-se negligen
tes em sua limpeza e conservac;ao. Todos possuem maletas de couro 
e de fibra importadas e um dos homens adquiriu urna bicicleta. O 
capitao possui urna máquina de costura de pedal, um fogao a gás, urna 
mobíi1a estofada, um conjunto de fórmica para copa e um filtro de bar
ro, adquiridos com o saldo da castanha e por incentivo dos sucesslvos 
agentes do Posto; e já pretende adquirir urna geladeira a querosene. 
O uso de panelas de metal, tijelas, pratos, facas, talheres já é comum 
entre os componentes do grupo. 

A subsistencia continuam obtendo predominantemente através da 
cac;a e da lavoura, suplementando-a pela coleta e, em escala mínima, 
pela pesca durante o período das cheias. A ca<;a executam com o em
prego de espingarda de cartucho, sobretudo pelo sistema de espera 
aprendido com os regionais, raramente com auxílio de caes. A pesca 
efetuam apenas com linhas de algodáo ou nylon e anzóis de a<;o. Nos 
roc;ados continuam plantando as espécies tuberosas, principalmente a 
niandioca, o amendoim, o algodáo, o urucu e o milho tradicional, que, no 
entanto, está sendo substituído pelo milho duro devido seu valor comer
cial. O plantio do kupá e da caba<;a está sendo abandonado, o da últi
ma naturalmente pela quase náo utiliza<;áo nos trabalhos domésticos. 
Por incentivo do Posto, come9aram a cultivar o arroz, a cana de ac;úcar 
e o tabaco, mas este ainda de modo intermitente, nao tendo sido as 
colheitas obtidas capazes de suprir pelo menos a metade do consume 
do grupo, onde hoje todos os homens fumam habitualmente. A farinha 
de mandioca, que fabricam com o emprego de tornos de ferro, raladores 
feítos com pedac;os de latas furados a pregos e tipitis adquiridos no 
comércio, substituiu na alimenta9áo o beiju; todavia, em mais de urna 
oportunidade, adquiriram o produto para consumir durante a safra da 
castanha. O forno de terra somente ainda o fazem por ocasiao das 
festas. De modo geral já criam porcos, patos e galinhas em diminuta 
quantidade, e mais para venda do que para o consumo próprio. O sal 
e o a<;úcar consideram como essenciais na alimentac;áo; usam também 
cebola, alho, pimente. do reino, óleos, leite em pó ou condensado, carne 
e outros alimentos enlatados na medida das possibilidades financeiras. 
A técnica do tran9ado apl icam os homens agora sobretudo na confec9áo 
de paneiros para condu<;áo de castanha, nao havendo ainda se interes
sado em aprender a fabricar tipitis. A fia<;áo de algodáo continua 
sendo executada pelas mulheres adultas, embora já sejam também apli
cados nos ornatos fios adquiridos no comércio. Na divisao do trabalho 
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entre os sexos, diminuiu a participac;áo das mulheres, que cada vez mais 
se abstem dos servic;os de lavoura e coleta, permanecendo ·a maior 
parte do tempo apenas em atividades domésticas. 

Os nascimentos que no passado costum·avam acorrer com espac;os 
de 3 e 4 anos, em dois casos recentemente observados, tiveram lugar 
com int~r,1aios menores. Nos partos as antigas técnicas ainda sao 
aplicadas, porém quando parecem surgir complicac;6es procuram logo 
recursos médicos. A prática de infanticídio de modo geral hoje é re
pudiada, inclusive porque (segundo expressáo de um índio) nC?. meio em 
que agora vivem, sempre é possível encontrar urna mulher para cuidar 
de urna crianc;a cuja máe tenha falecido . A couvade ainda é praticada, 
variando o tempo de resguardo segundo critério individual. Ainda con
slderan1 admissíveis os rituais da puberdade, mas as baixas populacio
nais sofridas pelo grupo e absorc;áo de elementos pela sociedade maior, 
nao possibilitaran1 nos últimos anos urna provável continuldade dessas 
tradh;oes . Os sepultamentos nao mais sao realizados em cqvas re
dondas, porém retangulares, continuando os cadáveres a serem coloca
dos com a frente voltada para o nascente .. para que possam encontrar 
o caminho do céu". O corte de cabelo como slnal de luto alnda é ob
servado; e nos funerais as divisoes Pano e Hók continuam atuando pela 
forma indicada no capítulo antecedente. 

Desde o Cocal que nao mais se manifestou nenhum xama no seio 
do grupo, porém todos relembram saudosamente, sobretudo quando em 
choque com a direc;áo do Posto por motivo de.ordem assistencial. Con
forme express6es do líder Kokremun .. eles eram homens sabidos que 
ajudavam a solucionar muitos problemas e, se ainda existlssem, nao 
precisariam de tanto remédio de médico e de enferme iros safados". 
A ac;áo religiosa crista acorrida semente por intermédio de sacerdotes 
católicos (sobretudo de Frei Gil Gomes) por ocasiao de desabrigas, 
além de batismo, parece ter sido mínima sobre sua própria ética e ideo
logía. Quanto a proceder desta ou daquela forma, interna ou externa
mente, consoante o que pode ser verificado, levam em considera~ao 
apenas as circunstancias em que se encontram face ao poder civil da 
sociedade envolvente. Com referencia ao sobrenatural, pelo menos os 
mais velhos, parecem continuar coerentes com seus mitos tribais, sen
do que, segundo opiniao de um deles no momento por outros esposada, 
"a n1aneira pela qual o padre havia contado o surgimento dos hómens 
na terra estava errado", e conceituaram como verdadeira aquel a revelada 
pelos seus ancestrais . 

A língua original ainda perdura, assim como a transmissao de . 
nomes pessoais indígenas segundo as normas tradicionais; entretanto, 
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os país já costumam se comunicar com os filhos mais comumente na 
língua portuguesa, principalmente quando se encontram na presenc;a de: 
estranhos. 

GRUPO DA MONTANHA (Ambaua .. Tucuruí) 

A mudanc;a do grupo para junto do Pasto do S. P .1 . , no comec;o de 
1961, como vimos, ocorreu em condic;oes normais após um reconheci
mento prévio efetuado por vários componentes do mesmo, embora an-· 
tes de ser tomada urna decisao final tenham tido divergencias. lsto, 
porque, de um lado estavam os que desejavam permanecer com medo 
de serem mortos pelos Kupen; e de outro os que pretendiam a retirada 
(e acabaram por prevalecer) receando um novo ataque do grupo do 
Cocal o qual já possuía armas de fogo. , 

Ao contrário do acorrido com a facc;ao adversária, .que fora com
pelida pela forc;a a abandonar a antiga aldeia e viera socorrer-s~ em um 
meio onde nao havia Posto do S. P .1 .• eram precários os meios de sub
sistencia e as terras já estavam ocupadas por particulares, o grupo em 
em aprecia<;áo estabeleceu-se na própria reserva indígena, onde exis
tia um ·extenso roc;ado com aproximadamente 35 tarefas (8,7 ha) e 
puderam logo dispar da protec;ao oficial. Da antiga aldeia trouxeram· 
para semear as variedades do milho tradicional, kupá, amendoim, ba
tata, algodáo e urucu e conduziram numerosos caes. Sua populac;aG 
todavía, no período compreendido entre 1958 e 1961, havia diminuíd<> 
de 74 para 31 indivíduos em parte devido ao surto gripal sofrido na
quele ano que provocara o ataque de represália ao Posta, anteriormente 
aludido. · 

Assim que o grupo se instalou, o agente do S. P .1. comec;ou a 
proporcionar aos seus componentes assistencia sanitária com a coope
rac;áo do médico e dos enfermeiros do hospital da E. Ferro do Tocan
tins, situado na cidade de Tucuruí, distante apenas cerca de 40 minutos 
de viagem em motor da sede do Pasto. Após haverem os homens. 
aprendido a conduzir canoa a remo, passaram a visitar assiduamente 
Tucuruí. Acontece que, em decorrencia de tais contatos, alguns rapa
zas foram apelidados com nomes pejorativos, segundo a semelhan<;a 
física com elementos de baixa camada da populac;ao regional (Mao de 
Anta, Zé Preto, Papai Grande, etc.), assim como acontecera em ltupiran-· 
ga com elementos do grupo do Cocal. Ao mesmo tempo, famílias 
locais come.c;aram a protestar .contra o comportamento dos índios que 
passeavam pela cidade nao raro em trajes sumários (sobretudo as mu-
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lheres) e penetravam nas residencias para se apossarem de terramen
tas, panelas, pratos, talheres e outros utensílios domésticos. 

A situac;áo acima, porém, aos poucos pode ir senda modificada 
pelo agente do Pasto (Matias de Aguiar) que era antigo habitante da 
cidade e mantinha bom relacionamento no seio da populac;ao. De um 
lado conseguiu fazer serenar os animas daquelas famílias promovendo 
a devoluc;áo ou indenizac;ao dos objetos, só permitindo que os indios 
penetrassem na cidade devidamente trajados e acompanhados por em
pregados do Pasto: e de outro fazendo os índios compreenderem, 
por intermédio do intérprete Piaré, que poderiam obter por compra as 
1nercadorias desejadas (roupas, facas espingardas, redes, etc.) desde 
que trouxessem para vender animais silvestres, peixes, frutos e casta
nha. Em vista disso, intensificaram os índios as ca<;adas, principal
mente a noite pelo sistema de espera, com o emprego de espingarda de 
cartucho e lanterna, conseguindo obter excedentes apreciáveis para 
vender em Tucurui onde o abastecimento alimentar era entao precário . 
Após haverem se familiarizado com o uso do dinheiro come<;aram a pe
dir prec;os mais elevados pela cac;a na medida em que subiam os prec;os 
dos cartuchos, chumbo, pólvora, lanternas e pilhas. Comec;aram a co
letar a castanha para fins comerciais, incentivados pelo agente do 
Posta, porém, face a fraca produ<;ao do castanhal existente na reserva 
(cerca de 50 hectolitros por safra), os resultados financeiros lhe foram 
sempre inferiores aos conseguidos através da cac;a. Mas nunca deixa
ram de demonstrar interesse pela coleta do genero, urna vez que, con-

• 
forme expressou un1 dos homens, tal atividade possibilitava mais que 
as outras a obten<;áo em urna só vez, de dinheiro para adquirir algum 
objeto mais valioso. As lavouras continuaram sendo feitas pelo pes
soal do S. P .1., com participa<;áo apenas ocasional de elementos do gru
po, os quais unicamente na fabricac;ao da farinha se empenhavam em 
produzir excedentes para a venda, sobretudo pela safra da castanha. 
As transac;óes desde o início foram efetuadas pelos indios individual
mente, embora orientadas pelos empregados do Posto, com exce<;ao da 
castanha que era vendida pelo agente, o qual, em seguida, fazia a entre
ga diretamente a cada produtor do respectivo saldo. De modo geral 
os indios pareciam satisfeitos com o modo de vida que passaram a ter, 
pois o S. P. I., lhe vinha proporcionando anualmente urna ro<;a de sub
sistencia, bem como urna relativa assistencia sanitária que foi até me
lhorada a partir de 1965, quando come<;ou a atuar junto ao grupo o 
"Missao Novas Tribos do Brasil", através de dois de seus membros 
(John Snyder e Paulo ... ) , que se alternaram até por volta de 1970 mi
nistrando instru9ao escolar e doutrina crista. 
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Os contatos entre os índios e os habitantes de Tucuruí se torna
ran1 normais a partir do momento em que deixaram de ser "saqueado
res" e passaram a abastecer com alimentos o mercado local, nao se 
verificando atritos no decorrer das transacoes, com assistenc,ia ou nao 
dos servidores do S . P .1. Por outro lado, tendo sido estabelecidos em 
urna área legalizada, situada dentro de urna zona de fraca incidencia de 
castanhais, nao entraram os índios em choque com arrendatários e co
Jetores regionais, ao contrário do que acontecera com os do Coca!. Na 
cidade, travaram relacoes de amizade com religiosos, comerciantes e 
funcionários públicos, hospedando-se ocasionalmente na residencia da
queles com quem conseguiram mais intimidades, mas sem chamá-los 
"papai" e "mamae" como faziam os índios acima referidos, talvez por
que nunca dependeram desses seus amigos para sobreviver. Os ra
pazes comec;aram a frequentar festas familiares e de clubes, assim 
corno as gafieiras na medida em que puderam ir adquirindo melhores 
roupas e calcados e dispor· de dinheiro para satisfazer as extravagan
cias. Alguns passaram a namorar mulheres suburbanas, havendo um 
dos casos resultado em vida marital . 

As situac;oes acima apresentadas, no entanto, come<;aram a so
frer modifícacoes, sobretudo a partir de 1966. A caca foi se tornando 
cada vez ma1s rara devido a intensidade com que era procurada e, por 
outro lado, as sobras destinadas a venda passaram a ser menos dispu
tadas pela populac;ao de Tucuruí, na medida em que melhorava o · abas
tecimento do mercado com carne bovina procedente de Marabá. Os 
roc;ados do Posto também foram sendo gradativamente diminuídos pela 
insuficiencia de pessoal, cuja lotac;ao acabou por ficar limitada a 1 tra
balhador brac;al. Por incentivo do agente 3 dos homens deliberaram 
abrir pequenos roc;ados com a cooperac;ao de regionais, através de mu
tir6es, porém, no ano seguinte nao renovaram o plantio, preferindo se
guir para o Moju a fim de coletar castanha. Enquanto isso, o agente 
obteve a participac;áo de alguns rapazes na plantac;ao de um roc;ado 
com o único trabalhador do Posto, conseguindo assim pelo menos adiar 
a crise alimentar que já se pronunciava. Comec;aram porém a surgir 
desentendimentos entre os índios e o agente, hav&ndo em urna oportu. 
nidade eles declarado que nao podiam ajudar na lavoura, pois precisa
vam cac;ar e coletar castanha a fim de obterem dinheiro para adquirir 
objetos que necessitavam. Após 1967, novas atritos continuaram 
ocorrendo tace a política empresarial posta em prática pelo órgáo ofi
cial, de igual forma como ocorrera na mesma fase em Máe Maria. 
lsto porque foram os índios abrigados a vender somente ao Posto a 
castanha e outros generos, e por prec;os inferiores aos de Tucuruí. 
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Também porque, passaram a receber os saldos após a venda dos pro
dutos e 1n Belérn do Pará. 

Ent rementes, o homem mais velho do grupo voltou a confeccio
nar arcos e flechas, a fim de melhorar a renda; porém, sem poder apre
sentar pe<;as de boa qualidade, devido a falta de matéria prima apro
pi'iada (pau d'arco e cana de ubá), nem sempre pode vende-los com 
facilidade e por prec;os compensadores. A instruc;ao escolar foi in
terrompida quando o último missionário das "Novas Tribos" deixou 
o Posto em 1969, ano em que se tornou precária a assistencia sanitária, 
devido o afastamento do agente por motivo de aposentado ria. Em 
1970, ocasiao em que o Pesto tinha apenas como vigilante um traba
lhador bra<;al, o chefe da " Base Avan<;ada de Tucuruí (FUNAl/ TRAN
SAMAZONICA)" após urna visita ao local, assim expressou-se a res
peito: "os índios nao acreditam mais em nossas palavras ... ", o pasto 
está todo enter~ado no mato, a roc;a mal dá para o consumo, muito 
menos para a venda ou troca, enfim o abandono é total e o descrédito 
dos índios é a figura mareante da falta de interesse dos que por ali 
passaram. . . (Brasil. Fundac;ao Nacional do índio, 1968-74). Conse
qüenternente, houve por bem a 2~ Delegacia da FUNAI determinar a re
mo<;ao dos remanescentes do grupo para Mae Maria (1971), porém 
apenas rapazes solteiros aceitaram de pronto a transferencia, havendo 
a família restante permanecido no Ambaua até o momento em que foi 
decretada a extin9ao do Posto, no início de 1974. 

As sucessivas reduc;6es populacionais. os contatos assíduos 
com a sociedade envolvente e a a<;áo exercida pelo órgáo prote
tor, provoc9ram naturalmente sensívels moditicac;6es na cultura e or
ganizac;ao social do grupo, de igual modo ocorrera com o do Cocal. 
A lideran<;a foi atetada assim que a vida da comunidade comec;ou a 
girar em fun<;ao do dinheiro. O agente nao prestigiou o líder Kroti 
com o designativo de capitao, como ocorreu com Kokremun em Mae 
Maria, nem o fez participante dos lucros oriundos das vendas dos ex
cedentes, inclusive quando feitas por intermédio do Posto, possibili
tando a cada qual aplicar os resultados obtidos pela forma julgada 
conveniente. Em conseqüencia, nao pode ele continuar desfrutando 
no novo processo dos antigos privilégios inerentes a posic;ao. Tam
bém tornou-se mínima a ajuda entre os parentes em geral urna vez que 
os excedentes obtidos no ambito de cada família passaram a ser via 
de regra negociados em Tucuruí. Decorrido algum tempo desinteres
sou-se o mencionado líder en1 continuar como tal, sendo substituido 
pelo sobrinho Kinaré, um dos elementos mais ativos no que tange a 
produc;ao de bens para transformar em dinheiro. Cedo aprendeu a 
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expressar-se com relativo desembarac;o na língua portuguesa, mas· re
cusou adquirir instruc;áo escolar quando esta se tornou propícia na 
própria aldeia, pois, conforme falou, nao precisava dela para continuar 
satisfazendo suas necessidades. Procurou incentivar mais as ativi
dades de cac;a e coleta da castanha, mediante a explorac;áo de áreas 
mais distantes da margem do Tocantins, mas nao tentou influenciar o 
agente do Posto no sentido de conseguir usufruir vantagens em torno 
da produc;áo dos demais homens. Após ter sido acometido da crise 
psíquica antes aludida, no decor~er de urna c.ac;ada, passou a ser apon
tado como xama (mais precisamente como curandeiro), mas sempre 
negou que o fosse para servidores do S. P. l. e estranhos. Ocorre que, 
desde entáo deixou de frequentar o culto protestante e procurou con
vencer os outros índios a proceder de identico modo, a ponto de ter 
sido reputado pelo missionário atuante como um entrave ao trabalho 
que vinha desenvolvendo. Mas logo depois deixou a aldeia e foi tra
balhar em outras áreas extraindo castanha para particulares. Subse
qüentemente, atuou também na atrac;áo dos índios Kararao (Kayapó) 
no Xingu e, mais tarde, integrou-se na turma que pacificou os Kuika
teye, em cujo meio acabou por incorporar-se através de casamento. 

Um outro elemento (Payaré), com pretensoes a lideranc;a, foi 
entre os homens quem primeiro procurou adquirir instruc;áo escolar, 
havendo em aproximadamente 2 anos aprendido a ler e escrever ra
zoaveln1ente e a fazer as 4 operac;oes básicas de aritmética. (50). Ade
riu a crenc;a protestante e passou a frequentar assiduamente o culto, 
sempre portando urna Bíblia e vestido com certo · esmero, a fim de 
angariar prestígio. Ao mesmo tempo iniciou vida marital com urna 
mufher de cor branca e passou a variar a residencia entre a aldeia e a 
casa dos sogros em Tucuruí. Tornou-se porém desde entáo negligen
te no trabalho, sem produzir o suficiente para a manutenc;áo da famí
lia, passando a viver mais as expensas do padrasto. Ao contrário de 
Kinaré deix0u de ter crédito entre os comerciantes com quem esta
befeceu transac;oes por nao saldar devidamente os compromissos 
contraídos. Ouando a FUNAI determinou a remoc;ao do grupo para Mae 

(50) - Um vocabulárlo escrito por Payaré, em 1969, é apresentado ipisis-litteris, a 
seguir : Sr. Expedito . Sr. : disse: pediu gira pra mim deixar; nome de 
qualquer nome: nome do porco do mato; Cror: nome do guariba é Cuban
tan; nome do anta e Cucrantan; nome do Cachorro é Lobor; nome do gente 
e Cumpen; nome do munher e mentenhan; nome do homem e ménbám; 
nome do velho e ménprenquerér; nome do novo e mentuava; nome do mo(fa 
e menprám; nome do moco e ménquatuava; nome do crianca e ménerárer; 
nome do mangas e rogórocou; nome do anoite e ainkarpantán; nome do o 
dia e ránpem; nome do a Casa e ainoren; nome do viado, e ionhátin; norne 
macaco eCocóen. Segue Sr expedito; porque eu, estou muitos ocupados. 
asina o amigo Paiaré Parakatge. • 
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Maria, viajou em companhia dos demais, porém deliberou retornar logo 
,para o Ambaua onde continuou levando, até a extin<;ao do Posto ora 
decretada, o mesmo rítmo de vida iniciado após ter sido alfabetizado, 
.sem demonstrar mais interesse pelo culto protestante. 

Enquanto assim acontecia com os homens mais evidentes do grupo, 
urna mulher comumente chamada Katuré (tia) ou Mamae Grande, foi-se 
tornando a figura mais importante da comunidade. Viúva do líder 
Yonpiti que feriu Kokremun com urna flecha no último choque havido 
entre os 2 grupos, sempre procurou evitar contatos com os elementos 
do Cocal. Seu segundo esposo (Papai Grande), que, juntamente com 
a irmá, foram os únicos sobreviventes de um outro grupo Parkateye, 
pelo menos aparentemente nunca passou de figura secundária no seio 
~a família. Na medida em que fazia observa<;oes na cidade de Tucu
ruí, ia ela promovendo altera<;oes na vida do grupo, mediante a intro
du<;áo de novos processos culinários, regras de higiene, uso de pratos, 
talheres, bu les. Em aten<;ao a um seu pedido, o S. P .1. construiu urna 
habita<;ao de madeira para a comunidade de acordo com o estilo regio
nal. As rnedidas tomadas ou as proposi<;oes feitas a 2' lnspetoria do 
S. P .1., de modo geral precediam-se de entendimentos entre ela e o 
agente, que sempre lhe dispensou a maior aten<;áo. De urna fe ita, 
enviou seu filho Payaré (único sobrevivente do primeiro consórcio) 
para servir o Exército Nacional, porém isso ocorreu em urna ocasiao 
ainda prematura antes de ele ter sido alfabetizado e o dirigente da 
lnspetoria houve por bem devolve-lo a aldeia. Quando a FUNAI deli-. 
berou transferir o grupo para Máe Maria, recusou-se obedecer, prin-
cipalmente porque "seus 2 filhos menores já estavam estudando em 
Tucuruí e em Mae Maria nao existia escola n. 

A despeito de ter recebido urna razoável assistencia sanitária e 
nao sofresse crises de alimenta<;ao semelhantes as que atingiram a 
comunidade do Cocal, foi o grupo senda depopulado gradativamente 
em decorrencia de martes causadas por pneumonia, disenteria e outras 
enfermidades nao identificadas. Entre mar<;o de 1961 e setembro de 
1962, a popula<;ao diminuiu de 37 para 21 individuos: 16 do sexo mas
culino (6 maiores de 14 anos e 10 menores) e 5 do sexo feminino (maio
res de 19 anos). Os 2 indivíduos mais velhos (1 homem e 1 mulher) 
,estavam situados na faixa etária de 40-44 anos; apenas 1 (sexo mas
culino) existia na faixa de 0-4 anos; e 7 daqueles menores de 14 anos 
eram órfaos. Dividiam-se entre 2 famílias extensas compostas cada 
urna de 2 famílias elementares ocupando habitac;óes distintas e ainda 
com a forma de residencia uxorilocal. As rela~oes sexuais extrama
ritais ocorriam de modo tao evidente como na aldeia do Cocal. Entre 
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os anos de 1963 e 1970, 1 mulher adulta foi coabitar fora da aldeia com 
um índio Tembé que trabalhava no Posta e duas outras transferiram-se 
para o Cocal, havendo 1 retornado, urna mulher Amanayé sobrevivente 
de um grupo do Capim foi integrada a aldeia pela FUNAI e 1 civilizada 
passou a viver maritalmente com 1 homem do grupo (Payaré) e ocor
reram 4 nascimentos (3 h. e 1 m.). Em contrário, 2 homens mudaram 
para Mae Maria (1 para cada aldeia), 1 foi trabalhar em outro pasto da 
FUNAI e registraram-se 5 falecimentos (1 h. ~ 2 m. incluindo a Ama
nayé) . Assim senda, restaram na aldeia 16 indivíduos : 12 sexo mas
culino (7 maiores -14 anos e 5 menor~s) e 4 sexo feminino (3 maiores 
de 25 anos e 1 menor de 4 anos). Por fim, em 1971, após a remo9ao 
determinada pela FUNAI a única família extensa que ficou no Ambaua, 
reunindo 2 famílias elementares já sem a antiga fei9ao uxorilocal, com
punha-se de 10 indivíduos: 6 sexo masculino - 1 na faixa etária de 
40-44 anos, 1 (25-29 anos), 1 (20-24 anos), 1 (5-9 anos) e 2 (0-4 anos) e 
4 sexo feminino - 1 (40-44 anos), 2 (25-29 anos) e 1 (0-4 anos). 

Aa primeiras habita«;oes construídas no Ambaua pelos índios, 
. conforme o estilo tradicional, eram de cobertura de palha de duas 
águas, abertas lateral e frontalmente. Continuaram residindo nelas 
até cerca de 4 anos após, quando foram ocupar a casa de madeira edi
ficada pelo S. P .1., com quatro divis6es internas - 2 laterais (1 para 
cada família), 1 salao central e 1 cozinha. Entretanto, desde cedo pas
saram a dormir em redes com mosquiteiros adquiridos no comércio e 
mais tarde também em camas com colchoes de pal}la. No que respei
ta a outros objetos do equipamento doméstico, sempre procuraram 
atingir os níveis civilizados, assim como os índios do Cocal. Deixaram 
de cortar os cabelos a maneira tradicional, de usar a pintura corporal e 
ornatos de confec«;ao própria. 

A subsistencia passou a acorrer predominantemente através da 
cac;a (a atividade mais importante após a pacificac;ao), sendo suplemen
tada por generas colhidos nas ro«;as, alimentos adquiridos no comércio 
e rararnente pela pesca. A ca9a come<;aram a efetuar desde cedo pelo 
sistema de espera que.. lhes foi ensinado pelos empregados do S. P .1., 
com o emprego . de espingarda e lanternas, havendo em conseqüencia,, 
deixado de utilizar caes assim como o arco, a flecha e· a borduna. A 
pesca passaram a realizar apenas com linhas e anzóis. O plantio das 
espécies tradicionais trazidas da antiga aldeia, logo abandonaram, e 
lin1itaram-se a prosseguir consumindo o milho, arroz, mandioca e batata 
cultívados pelo Pasto. A farinha, desde quando aprenderam a fabricar, 
cor11ec;aram a produzir tanto para alimenta9ao em substituic;ao ao beiju,. 
como p.ara venda. Nunca se intere~saram pelo cultivo do tabaco, ape-
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sar de o fumo haver se tornado habitual entre os homens do grupo . A 
criavao de parcos e galinhas sempre foi mínima pouco influindo na 
.subsistencia do grupo . A cestaria continuou senda processada apenas 
pelo homem mais velho que, no entanto, náo aprendeu a confeccionar 
tipitis, a despeito de seu emprego na prensagem da farinha. As mu
lheres deixaram de fiar o algodáo e de participar da coleta de frutos 
silvestres e col he ita dos roc;ados. 

As antigas competic;óes (corridas de toras e lanc;amento de fle
cha) assim como as danc;as com máscaras. só efetuaram nos 2 primeiros 
anos após a chegada no Ambaua. Os intervalos de 3 a 4 anos nos nas
cimentos e a couvade continuaram observando . O infanticídio, consi
deram hoje urna prática inadmi·ssível como os índios do Cocal. Nenhu-
1na cerimónia de puberdade pode ser verificada nos 13 anos em que 
habitam no Ambaua, umc: vez que todas as mulheres já chegaram após 
essa fase e a única nascida no local, encontra-se com apenas 4 anos de 
.idade. No íuto e cerimoniais fúnebres as antigas práticas foram aban
donadas, senda os cadáveres agora enterrados em sepulturas retangu
lares de igual modo como no meio regional. 

O único xama que possuiam por ocasiao da chegada ao Posto, 
reputado como mau, costumava demonstrar contrariedade nos momen
tos em que o agente aplicava medicamentos nos outros índios. Ele 
próprio quando adoeceu, alguns meses após, náo aceitou remédios e 
acabou faJecendo abandonado em um tapiri, náo tendo sido sepultado. 
Continuaram temendo-o e, recentemente, por .ocasiao da queima de um 
roc;ado, abrangendo o lugar onde ele faleceu, os que se achavam na 
.aldeia atravessaram o rio com receio de serem mortos pela fumac;a de 
seus ossos. O xamá surgido posteriormente (Kinaré), conforme já 
foi referido, chegou a exercer certa influencia sobre o grupo, mas o fato 
oe nao desejar ser ridicularizado pelos civilizados, talvez lhe tenha 
impedido integrar-se mais efetivamente na atividade. A influencia 
religiosa crista através do catolicismo nao foi além do batismo, apesar 
dos contatos mantidos com sacerdotes católicos. A recebida por in
termédio dos missicnários protestantes de modo continuado, concomi
tantemente com a instru9áo escolar, parece ter sido mais mareante, 
tanto no aspecto ético corno no sobrenatural. Os que frequentararn o 
.culto tornaram-se menos egoístas no que tange a aplica.;áo dos lucros 
.adquiridos através do trabalho próprio e em certas ocasióes voltararn a 
.cooperar entre si como no ambiente tribal. Um dos homens em urna 
·Oportunidade, após reivindicar com certa energia ao agente do Posto 
urna melhor assistencia da FUNAI acabou por declarar que estava ta
lando assim " mas nao pensava mais matar nínguém porque temia Deus ". 
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Todavía, após o afastamento do último missionário da aldeia nao conti
nuaram comparecendo ao culto da lgreja existente na cidade de Tucuruí. 

A língua original e a transmissáo de nomes pessoais continuaram 
observando segundo a tradic;áo, porém, assim como no ambito do grupo 
de Máe Maria (Cocal), pelo menos na presen«;a de estranhos os pais se 
comunicam com os filhos no idioma portugues. 

GRUPO DO IGARAP~ DOS FRADES (ou Ladeira Vermelha - Máe Maria) 

Ao contrário do acorrido com os grupos do Cocal e da Montanha,. 
que abandonaram o antigo ambiente para estabelecer-se a margem do 
Tocantins, o grupo ora em aprecia9ao foi pacificado pela FUNAI, em. 
1958, na área onde se achava confinado sob pressao da frente agrope
cuária estabelecida ao longo da rodovia PA-70. Conforme já foi refe
rido, nao tendo sído respeitada pela citada frente a interdic;áo da área .. 
obtida pela FUNAI, reagiram os índios violentamente provocando un1 
panico generalizado em toda a regiáo. Todavia, logo em seguida, con
seguiu a FUNAI restabelecer com eles os contatos amistosos, promo
vendo sua remo9áo para o interior de Máe Maria. Acontece que, a 
remo9ao 'foi realizada sem preparo antecipado de roc;as e para o lugar 
denominado Maguari (rio Jacundá), sujeito a inunda96es e conhecido 
pela incidencia de malária f'1

), onde os índios passaram a viver através 
da cac;a, coleta de frutos silvestres, assim como de farinha e de outros· 
generas fornecid~s pela FUNAI. Em conseqüencia, adquiriram enfer-· 
midades, e decorridos alguns meses, faleceram .4 mulheres adultas 
(con1 idades variando entre 30 a 40 anos) e 5 crianc;as . As condic;óes 
do grupo só melhoraram após ter sido transferido para a atual locali
zac;áo (Ladeira Vermelha), distante 4 km da sede do Posto e afastada 1 
km da rodovia (2V semestre de 1970), quando comec;ou a ser assistido 
permanentemente por um enfermeiro e tendo melhor condic;áo de sub
sfstencia . 

(51) - Em 44 amostras obtidas pelo CEM (Campan ha de Erradicac;áo de Malárial 
entre os índlos da Ladeira Vermelha em 1969, 37 resuttaram positivas (84º/o); 
e em 37 amostras colhldas entre os índios do Km 30, 11 foram positivas· 
(30º/o ). (Brasil. Fundar;áo Nacional do fndio, 1967: 74) . Em 1970, os 44 
daquela aldeia vacinados contra varíola, apresentaram a rea<;ao inflamatória 
"com a resposta máxima ou primárla", atestando assim "a ausencia de imu
nidade anterior a vacinar;áo e a suscetibilidade desses índios a varío la" 
(Vieira Filho, 1970: 359). Além desses índios apresentaram também rea-· 
r;ao inflamatória "com a resposta máxima ou orlmária" 90 índios Xlkrln, 43'. 
Suruí e 22 Gavioes do Km 30 (ibid.) . O citado autor ainda com referencia 
ao assunto assim se expressa : "A mortalidade do grupo será total para 
a varíola, numa populac;áo nao vacinada, vivendo em condlr;oes precárias da 
coleta-ca<;a-pesca, sofrendo de malárla endemica, sem asslstencia adequada 
para as situar;oes de emergencia, agravada pela ausencia de resistencia 
genética" (ibid .) . 
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A vida· da comunidade desde entáo passou a ser get-ida -.pelo Posto 
de forma mais acentuadan1ente paternalista do que no Maguari. Os 
homens fora111 logo engajados juntamente- com os trabalhadores do 
Posto nos servi<;os de lavoura, em horário de 8 horas diárias com in
tervalo para o alino<;o e descan<;o aos sábados e domingos. .As atlvi
dades de · cac;a e coleta da castanha passaram a ser orientadas, pelo 
agente da FUNAI, a última tendo em vista a obtenc;áo de excedentes 
para fins comerciais. Os generas co.lhidos para alimentac;áo, · indivi
dual ou coletivamente, foram submetidos a controle no que tange a 
sua distribuic;áo, assim como o líquido da renda produzida pela casta
nha coletada, só sendo possibilitada a utiliza<;ao unicamente pelo pró
prio produtor do apurado na venda de artefatos (arcos;. flechas, plumá
ria, etc.). A administra<;áo come<;°ou também desde cedo introduzindo 
o uso de roupas, assim como de novos utensílios ·domésticos e ferra
mentas destinadas ao processamento da econom·ia. . O ·asseio indivi
dual e a limpeia da aldeia come<;aram também a ser orientados, ao mes
mo tempo que 'a alimentac;áo, tendo sido impedida a confecc;áo exage
rada do bolo no tradicional forno de terra, porque, como o consumo nem 
sempre era imediato, ocorriam em conseqüencia consta.ntes casos de 
disenteria. 

Ao mesmo tempo, foram tomadas medidas para sustár a saidá de 
iriClivíduos do grupo que já.vinha ·sendo realizada por· parte do líder e de 
outros elementos· ao Krn 30; e os contatos entre os dois grupos passa
ram a ser controlados, sobretudo por motivo de ordem· s·anitária. Os 
contatos diretos entre os índios e regionais foram vedádos, assim como 
as visi-tas a. aldeia a náo ser quando autorizaqas ·pelos $.et~res . d~ dire
~áo da FUNAI. Os índios receberam instrut;óe.s no sentido de ná~ ul
trapassarem os li~ites da propriedade em ~uas atividad~~ de- cac;a e 
coleta, a fim de serem evitados atritos-; e também p~r~ n~o :se aproxi· 
marem da rodovia PA-7Q pnde acorre Ull'1 ·transito · bam _sig_nifícativo de 
veículos. · Apesar dessas .. precauc;óes algumas·· y-iolac;óe~ ·o.~Qrreram, 

tendo um elemento d<;> Km 30 transmitido doen<;'a venérea a ·urna mulher 
da aldeia. F. DO próprio ambito do Posto foram algüns índiqs · ap~lidadoª 
(" Guarasuco, Baixinho, Boemio, Roberto Car:los, et<r. l :de· igual forma 
como havia ocorrido com os · homens dos outros gr:upos ~::" : ·: =-- .. ~- --- -· ·. ··· 

Como agente importante na integra<;áo do grupo deve ser men
cionado o ·índio. Kinaré~ a parur· do . momento · em ·que ~ se· incorporou ao 
mesmo por motivo de casarnento e assumiu sua Hderanf;a. Para a 
FUNAI tornou-se um elemento valiosó, urna vez que, · e-m -dec.orr~ncia de 
sua atuac;ao, aquel as· programac;óes· puderam · ir sendo postas · em práti
c·a; de modo geral, se111 maiores dif.iculdades; e além disso passou a 



~tuar como auxiliar de enfermeiro, aplicando injec;oes e outros medica
mentos e orientando práticas de higiene. Para o próprio grupo tornou
se igualmente valioso, tendo em vista a ac;ao constante desenvolvida 
na o~tenc;ao de benefícios materiais da FUNAI, seja através da reversao 
dos iucros referentes aos excedentes produzidos ou das verbas assis· 
tenciais. De modo geral é estimado no seio da comunidade, a des
peito das constantes intrigas feítas contra si pelos elementos do Km 
30, objetivando provocar seu desprestígio e conseqüente retirada da 
aldeia. Pelo que pode ser observado, parecem sentir .. se desamparados 
qaundo Kinaré se afasta da aldeia e, em urna ocasiao, havendo ele amea:-

, c;ado retornar a "Montanha ", tace alguns desentendimentos havidos por 
·motivos sexuais, foram-lhe pedir para assim nao proceder. Por seu 
lado, aparenta Kinaré satisfac;ao pelo papel que está assumindo e de· 
monstra empenho em conservar, a despeito de certas atitudes contradi
tórias, aliás bem compreensíveis no estado de transic;áo em que se 
encontra. Por exemplo, evita s~mpre que possível ser fotografado em 
companhia dos outros indios em público, somente se dirige a eles na 
própria língua forc;ado por circunstancias e com visível .acanhamento; 
e, conforme já foi registrado,· nao admite ser apontado como xamá. 
Mas quando é interpelado por estranhos sobre atitudes suas .. qu_e nao 
se coadunam com os padroes' civiliz<Jdos, como no caso das mulheres 
que desfru.ta, ele as justifica em func;áo do que é válida, no próp.rio .mei0, 
social, havendo de urna feíta assim se expressado: "os índios nao sao 
como os cristáos que brigam por causa dessas coisas, nós somos dife
rentes de voces" . 

A posic;ao assumida por Kinaré concomitantemente com as modi
ficac;oes introduzidas na vida da comunidade, provocaram de imediato 
o desprestígio do antigo líder (Kohoré) que deixou de representar qual 
quer papel relacionado a func;áo, náo tendo conseguido obter outra es
posa após ter enviuvado. Em vista disso comec;ou a dar provas evi· 
dentes de frustrac;ao. Tornou-se mal humorado, evitando travar diálogos 
e, embora já familiarizado com o uso de remédios, em ·Urna ocasiáo nao 
consentiu ser vacinado, alegando que nao estava doente. · Em seguida, 
passou a insistir freqüentemente que aesejava ir praticar o coito com 
mulheres públicas de Marabá, cuja existencia soube por intermédio dos 
índios do Km 30. Face a insistencia, o agente do Posto permitiu que 
ele fosse a cidade acompanhado de Kinaré e de um trabalhador, que 
receberam instruc;óes no sentido de nao lhe ser possibilitada opor-: 
tunidade de praticar qualquer inconveniencia. Passeou bastante, 
visitou casas comerciais onde lhe adquiriram alguns objetos para uso 
pessoal, mas nao o conduziram ao meio onde pretendia satisfazer seu 
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principal de~ejo. Ao retornar a atdeia, se,gundo Kinaré, contou. aos de
mais que havia tido relac;oes sexuais com várias mulhe.res de Marabá, 
mas nao havi.a gostado de nenhuma e as índias eram melhores. Desde 
entáo, tornou-se mais alegre e comunicativo parecendo estar mais con
formado corñ a situa~ao. 

Os '54 indivíduos-que compunham o grupo; em 1968, estavam · divi
didos entre 28 do sexo masculino (18 maiores e 10 menores de 15 anos) 
e 26 do sexo feminino (20 maiores e 6 menores de 1·5 anos), os quais, 
segundo- informantes da FUNAI -ocupavam 6 habitac;oes dispostas em 
círculo. No ano seguinte, quando já se encontravam no lugar Maguari, 
~pós os-9 falecimentos ·antes ··mencionados (4 mulheres adultas e 4 
crianc;as), os 45 indivíctuos que -formavam o grupo estavam assim dis
tribuídos: 25 do sexo masculino (18 1naiores e 1 menores de 14. anos) e 
20 do sexo feminino (16 maiores ~ 4. menores de 14 anos). Entre 1969 
e 1972, incorporou-se a comunidade 1 homem adulto (Kinaré) faleceu 1 
homem solteiro epiléptico, nasceu 1 crian<;a do sexo masculino, 1 famí~ 
lia (marido, mulher e 2 filhos -- 1 menor de 14 anos) e 1 mo<;a mudaram
se para a aldeia do Km 30. Existiam no último ano 4 homens viúvos 
e 5 solteiros para semente 1 mulher disponível em idade de procriac;ao, 
considerando-se que Kinaré além da esposa propriamente dita, mantinha 
entao sob seu controle" mais 2 mulheres ( 1 irmá verdadeira e outra clas
sificatória da esposa). As antigas famílias ·extensas· de residencias 

' . . . . 

uxorilocal já nao subsistiam e os 41 indivíduos restantes estavam dis-
tribuídos entre 11 famílias elementares, OCLlpando 4 habitac;óes. Se
gundo o sexo e as classes de idades encontravam-se assim divididos : 
24 sexo masculino - 1 (60-64 anos), O (55-59 anos), O (50-54 anos), 1 
(45-49 anos), 2 (40-44 anos), 3 (35-39 anos), 1 (30-34 anos), 1 (25-29 anos), 
4 (20-24 anos), 2 (15-19 anos), 2 (10-14 anos), 5 (5-9 anos) e 2 (0-4 anos); 
17 do sexo feminino - O (60-64 anos), O (55-59 anos), O (50-54 anos), 1 
(45-59 anos), 1 (40-44 anos), O (35-39 anos), 2 (30-34 anos), 2 (25-29 

anos), 3 (20-24 anos), 3 (15-19 anos), O (10-14 anos), 2 (5-9 anos) e 3 
(0-4 anos) . 

Os Kuikateye ainda constroem as habitac;oes com cobertura de 
pal ha de duas águas, abertas lateral e frontalmente. Porém, assim 
como se verifica entre os 2 outros grupos, em substitui<;ao as esteiras 
de palha, passaram a dormir em redes e a usar roupas fornecidas pela 
FUNAI. Na alimenta9ao o sal e o ac;úcar se tornaram usuais e também 
já acorre o consumo de pao de trigo, bolachas, leite em pó ou conden
sado, ocasionalmente. Face as restric;óes impostas quanto a confec
Qao do bolo no forno de terra, a comida vem sendo preparada em panelas 



• 

de metal, e as refei<;óes feítas com o emprego de pratos, colheres e 
facas. Na cac;a as espingardas de cartucho substituiram o arco e a 
flecha que agora sao fabricados apenas para efeito de recreac;áo ou 
para venda. A pesca só ocasionalmente efetuam no rio Jacundá (com 
linha e anzóis de ac;o), após terem se mudado para a atual localizac;áo. 
O uso do sabáo na lavagem de roupas, utensílios e asseio corporal já 
ocorre habitualmente. A cestaria e a fiacao do algodao ainda conti
nuam sendo praticadas pelos homens e mulheres, respectivamente se- -
gundo a antiga divisáo de trabalho; entretanto, os servic;os das roc;as, · 
vem senda alterados, pois o plantio e colheita, já se verificam com 
urna menor participac;ao feminina face a orientac;áo imprimida pelo 
Posto. 

As práticas relacionadas a gestac;áo, parto, couvade, puberdade 
e cerimonial fúnebre ainda perduram de acordo com a tradic;áo. A 
corrida de toras, a competic;ao com o arco e a flecha e as dan9as 
ainda prosseguem realizando. O xamanismo, na parte referente ao 
curandeirismo, nao se mostra -tao freqüente após o grupo ter sido lo
calizado em Máe Maria, talvez tace a introdu«;áo do tratamento médico. 
Segundo informantes, o homem apontado como xamá ("Roberto Car .. 
los"), já nao canta tao freqüentemente como antes; e Kinaré nunca foi 
visto no exercício da atividade ~pós ter se radicado no grupo. O empre
go da língua portuguesa ainda mostrava-se muito restrito, em 1972, 
talvez devido a atuac;ao de Kinaré como intermediário nas comuni
cac;óes . 

- -1-s · - ·-
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CONCLUSÁO 

Pelo que foi apreciado introdutoriamente, os indígenas situados 
nos EE.UU. e no Brasil parecem ter experimentado certas situa<;6es 
semelhantes, a partir de quando comec;aram a ser integrados nos sis
temas sócio-economicos dos colonizadores, as quais em linhas ge
rais podem ser assim ~present3das : perda, redu<;ao e fraciona
mento dos antigos territórios tribais; aescaracteriza<;ao das culturas 
tradicionais, seja atravé~ de cont3tos diretos com as popula<;oes na
cionais ou compulsoriamente por efeito de a96es administrativas e re
ligiosas; obten<;ao precária de novos elementos culturai·s para urna, 
pelo menos razoável, adapta<;ao aos sistemas envolventes; acentuadas 
depopulav6es ocasionadas por enfermidades, insuficiencia alimentar e 
mudan9a de ambiente; discriminac;oes sofridas através dos contatos -
segregar;óes, marginaHza96es, inferior cota<;ao da mao de obra em 
identicas condi<;6es com os ·civilizados e alto índice de desemprego 
(EE . UU. J. Conseqüentemerite, grande parte dos grupos indígenas 
atingidos pelo processo foram desaparecendo, quando nao por motivo 
de epiaemias através de incorporac;ao gradativa no ambito das socieda· 
des envolventes; a despeito da forte resistencia manifestada (enquanto 
grupos socia is) contra a assimila<;ao. Aquetas situac;6es desde o 
o passado até o presente mostraram-se tao constan.tes e evidentes que, 
nos últimos tempos, além das manifesta<;6es de círculos intelectuais, os 
próprios governos e entidades religiosas já procuram formular novas 
p.ol íticas menos prescritivas e paternal istas para serem provavelmente 
aplicadas entre as popula<;6es tribais. 

Os Gavi6es de Oeste (Parkateye), após anos de conflitos com as 
frentes pastori 1 e agrícola que penetraram em seu território ( Grajaú .. 
Pindaré), a· partir do momento em que a outra fac<;ao da tribo (Pukopüe) 
estabeleceu paz definitiva com essas frentes (1850), mudaram-se para 
o médio Tocantins onde continuaram vivendo em relativo isolamento. 
Ocorre que, como vimos, a cit3da regiao come<;ou a ser anos mais tarde 
ocupada por frentes nacionais em func;ao de urna economía extrativista 
relacionadas sobretudo a extrac;ao da castanha-do-pará, que passou a nor-
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tear praticamente toda a existencia regional: regulamenta<;áo e ocup:ic;ao 
das .terras existentes; desenvolvimento da navega<;áo fluvial; exp3nsáo 
da pecuária com emprego de capitais adquiridos através de sua comer
cializa9áo; surto de minerac;ao na fase em que o genero deixou de ser 
cotado nos mercados estrangeiros (21;l Guerra Mundial), mas em grande 
parte possibilitado pelos mencionados capitais; desenvolvimento de 
um centro urbano (Marabá) em local de precárias condic;oes de salubri
dade, pelo fato de ficar em urna posi~ao estratégica para o escoamento 
da produc;áo; e aparecimento de novas frentes de expansáo (agrícola e. 
pastoril) ao longo de urna rodovia (PA-70), construída principalmente 
para ser "a estrada da castanha ", e que provocou a decadencia da na
vegac;áo fluvial. 

No novo ambiente os Gavioes passaram também a ter sua vida 
atetada pela castanha, de~de quando isolados, haja vista os choques 
armados em que se empenharam com os extratores do genero, choques 
esses que, em fase relativamente recente, chegaram a alcanc;ar reper
cussao nacional. De um lado, realizavam eles constantes incursoes 
fcsse para defender os meios de subsistencia ou em decorrencia da 
aversao acumulada contra os brancos durante longos anos, a qual che
gou a se refletir em sua própria mitologia. De outro lado, os membros 
da sociedade nacional, envolvidos ou nao na explorac;ao da castanha, 
reputavam os Gavioes como assassinos e traic;oeiros e, de quando em 
vez, organizavam ou estimulavam ac;6es armadas para exterminá-los ou 
afastá-los da zona dos castanahis. Pela expressividade, dentre outras 
manifestac;oes, pode-se salientar a reportagem publicada pela revista 
"O Cruzeiro .. , antes mencionada, e outra vez a seguir evidenciada em 
dlguns trechos: a reportagem "dará aos leitores de "o Cruzeiro" urna 
idéia exata do grau de barbárie a que se entregam os Gavioes ... tao re
quintadamente perversos nas suas matanc;as" . .. ; nas matas do Tocan· 
ti ns "o slogan do S. P .1. - morrer se preciso matar nunca, afigura
se um despropósito": "o ódio que os habitantes marginais das povoa· 
c;óes do Tocantins votam ao S. P. l." por "considerar propriedade 
natural dos indígenas os imensos castanhais que se localizam a margem 
di re ita do rio" ... ; "o que nos deve preocupar é que os Gavioes estáo 
matando brancas numa longa faixa do Tocantins" (Silva, 1951). Em 
vista disso, o S. P .1. tinha dificultada sua atua<;ao quando procurava 
defender as terras dos ·índios ou provocar a puni<;ao dos crimes contra 
eles cometidos, pela forte oposi<;ao que lhe faziam empresários, políti· 
cos regionais e até o Executivo Estadual. Ao mesmo tempo, era atin
gido hostilmente pelos índios sobretudo nos momentos em que falha-
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vam nos Postos recursos materiais, pois seus fuhcionários passavam a 
ser tao mal reputados como os demais elementos da populac;áo re
gional. 

Após a pacificacáo, os componentes do grupo em · maior evidencia 
(Cocal), continuaram girando seus problemas sobretudo ainda em torno 
da extrac;ao da castanha, a fim de obterem dinheiro para melhorar as 
condic;oes de vfda. Conseqüentemente, entraram em desentendimen
tos com empresários regionais, funcionários do S. P .1. - FUNAI e entre 
si; e sua remoc;ao para o interior das terras que lhes pertencem (Mae 
Maria) foi efetuada após o S. P .1 . ter resolvido explorar os castanhais 
aí existentes. 

Em suma, o processo de integrac;ao dos Gavioes a sociedade na
cional vern apresentando os seQuintes aspectos: significativa baixa po
pulacíonal (cerca de 50°/o) e maior ainda desequilíbrio entre os sexos 
(64°/o); desaparecimento das famílias extensas; reduc;ao das atividades 
de subsistencia ('principalme!lte da lavoura) devido o interesse em pro
duzir para fins lucrativos; insuficiente produc;ao de excedentes para sa
tisfazer as novas necessidades adquiridas; modificac;oes em torno das 
ljderanvas, em decorrencia da individualizac;ao do trabalho e ingresso em 

~ ... - - -
economia monetária, assim como por interferencia da administrac;ao; 
falta de urna instruc;ao escoJar neces~ária para enfrentar problemas 
atuais: assistencia sanitária ainda insuficiente, embora que já melho
rada em relac;ao aos primeiros tempos; utiliaac;áo da forc;a física para 
tomada de posse de seu território .legal; mudanc;as compulsórias sem 
serem tomadas certas . providencias antecipadas referentes a subsis
tencia, saúde e localiazc;ao, embora que ba.sicamente possam ser jusd
ficadas tais mudan9as tendo em vista a garantia da propriedade tribal 
e melhoría das condi96es de vida da comunidade; abandono, declínio 
ou alterac;ao de práticas tradicionais relacionadas ao ciclo de vida, fes
tas, xa1nanismo e cerimonial fúnebre, devido a depopulagao e influen
cias externas; desajustamentos sofridos por indivíduos apartados do 
grupo, originados_ pela própria origem étnica; e relaxamento do uso da 
língua original, principalmente na comunicac;ao entre adultos e crian
gas. De qualquer modo, os Gavioes procuram conservar urna relati
va autonomia e manter seus antigos valores (mesmo os pertencentes 
aos 2 grupos mais aculturados) que nao perdem ocasiao .de destacar 
em confronto com os dos brancos. Nota-s-e que desejam cada vez 
mais atingir os níveis de vida civilizados (ganhar dinheiro para melho
rar o equipamento doméstico, usar boas roupas e calgados, enfim des-
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frutar de melhor conforto), mas mantendo a própria identidade indígena 
e sendo respeitados como tal. 

Os Gavioes, entretanto, poderiam ser conduzidos para urna inte
grac;áo mais harmonica no seio da sociedade nacional, sobretudo por
que, sendo proprietários de terras onde existem amplos recursos natu
rais, formam um grupo economicamente privilegiado. Tomando-se 
como orientac;ao normas existentes no "Estatuto do . rndio" e proposi
c;oes aprovadas em seminários e congressos anteriormente menciona
dos (mediante convenios ou diretamente por parte da FUNAI), urna pro
gramac;ao com tal propósito em princípio talvez pudesse ser levada a 
efeito através dos seguintes ítens: manter por todos os meios legais 
existentes a integridade da área indígena (Máe Maria) para utilizac;ao 
comunal por todos os membros da comunidade, nao possibilitando seu 
fracionamento entre as famílias existentes; diminuir o desequilíbrio en
tre os sexos, criando condi<;óes para os homens solteiros e viúvos efe
tuarem casamentos com mulheres Pukopüe e de outros grupos Timbira, 
preferivelmente que com mulheres regionais como está acontecendo; 
estimular o artezanato indígena, tendo ern vista náo só a produc;áo para 
venda como a continuidade de sua utilizac;ao no ambito interno; possibi
litar meios materiais suficientes para a ampliac;áo das lavouras, através 
do cultivo das plantas já conhecidas e de outras adaptáveis ao ambiente, 
inclusive de árvores frutíferas, visando tanto a melhoria da subsistencia 
como a produc;áo de excedentes; introduzir a pecuária (especialmente a 
criac;áo de bovinos), em áreas onde possa se expandir sem prejuízo das 
lavouras e dos castanhais, urna parte para ir sendo dividida entre as 
famílias para uso particular, mas regulamentada sua alienac;áo; incen
tivar a continuidade das festas tradicionais, sobretudo as relacionadas 
com os ciclos de trabalho; ministrar instruc;áo escolar embora sem ca
ráter compulsório (incluindo a altabetizac;áo na língua indígena), acom
panhada do aprendizado de novas artes e ofícios mais convenientes ao 
meio rural; aplicar urna assistencia sanitária permanente, inclusive com 
a participacáo gradativa de índios de ambos os sexos nos trabalhos bá
sicos de enfermagem (como já o fazem os líderes Kokremun e Kinaré) e 
introdu<;áo de regras de higiene; introduzir um tipo de habitac;áo que 
tenha semelhanc;;a com o tradicional, mas com melhores condic;;óes de 
habitabilidade (preferencialmente de madeira), para suprimir as casas 
embarreadas de má qualidade que agora estao construindo no estilo 
regional; transmitir aos índios as técnicas necessárias para que eles 
próprios possam armar suas habita9óes; remunerar os líderes ou quais
quer outros indivíduos nos trabalhos executados no interesse da admi-
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nistrac;áo oficial (por exemplo, na safra da castanha), através dos lucros 
obtidos na produ€.(áo global e náo da renda individual dos demais índios, 
ha ja vista os desentendimentos já havidos no grupo do Km 30. Por 
fim, criar condic;oes favoráveis para a instalac;áo de um conselho tribal 
com a participacao de elementos dos dois grupos-locais, para discutir 
com os funcionários da FUNAI todos os assuntos que digam respeito 
~os interesses da comunidade, incluindo as cotacoes oficiais atribuídas 
aos generas produzidos e aplicac;áo dos resultados financeiros origina-
dos pela utilizac;áo do patrimonio indígena. · 
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SUMMARY 

The Gaviao indians are considered the most warriors amo"ng all 
the Timbira indi~ns. In. the beginning of the last century they got 
settled in a rustic region between the Grajau and · Pindaré rivers (Mara
nhao state) divided into many villages. The distinction between East 

. Gavioes (" Pukóbye, Paicobez, Paicoges ,,·) and West Gavioes or Forest 
Gavioes (Parkateye) began after 1850, when the Brazilian people were 
established for good in that region. The part of the tribe (Parkateye) 
who couldn't trust the peace proposed for them, emigrated to west and 
got settled in an area close to the right border of the middle and low 
Tocantins river and in headwaters of the Capim river (Pará state). In 
this new area they divided themselves into many local-groups, and at 
that time a new conflict emerged among the groups. They practiced 
hostilities against other indian groups and against Brazilian nut colectors 
in a front of 180 km. 

In 1937 the S. P .1. 's personnel started in the Tocantins region, the 
pacification of Gaviao indians through a S. P .1. post located on lpixuna 
(actual ltupiranga municipality) but the conflicts didn't stop and these 
indians were only pacified in 1969. On account of those strifes and also 
by diseases gotten at the time o.f the contacts with brazilian people and 
with the S. P .1. post the indians suffered a populational decreasing. 
Today, under the administration of FUNAI (Funda<;áo Nacional do ín
dio) they are divided into many local groups: Cocal group (or Km 30 
- Máe Maria) pacified in 1'956, at the present time with 38 indians; 
Montanha group, pacified in 1961, at the present time with 1 O indi·gns; 
lgarapé dos Frades group (or Ladeira Vermelha - Máe Maria) pacified 
in 1969, at the present time with 41 indians. 

The West Gaviao indians (Parkateye) like other Timbira indians 
were gathered into the east nucleus of the "cultural area of Tocantins
Xingu" (Galvao, 1959: 29-31), composed in the majority by indian groups 
from Je origin who made resi.stence to brazilian acculturation. When 
the West Gaviao indians were isolated, they preserved all their old 
socio-cultural standards, but after their pacification, on account of po
pulational decreasing, external contacts and policy used by S. P .1. and 
FUNAI the West Gaviáo indians showed alterations in the socio-cultu
ral context, and are now in an acelerated process of integration by the 
brazil ian society. 
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Grupo do Cocal - a) fndios acampados em Itupiranga (Foto J . Moreira, 
1956); b ) fndios aldeados em Máe Maria (líder Kokremun, sentado a direita) 

(Foto E . Arnaud, 1972). 
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ESTAMPA II 

Grupo da Montanha - a) fndio Payaré e esposa civilizada (Foto E . Amaud, 1967); b) Líder Katuré ("Ma~ 
máe Grande"), filho e sobrinha (Foto E . Arnaud, 1969) . 

. ./ . .. .. ·-· ~ 
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ESTAMPA III 

Grupo Ladeira Vern:elha - a) Competigao com arco e flecha (Foto E . Arnaud, 
1972); b) fndios preparados para urna. caQada (Foto E . Arnaud, 1972). 
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ESTAMPA IV 

) -··-······ __ ,, ..... ·-· ................................ -·-·····"····~ ....... _ .. _ ........ ,_ ... , ... -.............................................. ,,................. .. .. ·-----·-· ............ .... - .. .. ,.,.-L ..... -·-··-· .......... . ............ ·• .. 

Grupo Ladeira Vermelha - a) Líder K:inaré (Foto E. Arnaud, 1972); b > Kinaré 
aplicando injegáo (Foto E . Arnaud, 1972) . 
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