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Vem ai' mais um livro lançado pelo C IMl-MA ; um livro de
h·istó ria com assl.'i(1to bem espec ífico: os povos indígenas do e no
M éiré~ n h~o .
Úni co efn seu gênero aqui no Maranhão, o livro se apresenta em
um f?·s tilo .s imples, PÇ> r>u.la r e, de tantos livretos inúteis e levia nos até
:1cit1i puhli cnrlos. este vale m esmo a pena tê-lo nas mãos e conservá-lo
11,1 p 1t') prjt"1prn lclc'!iré1.
.
\ ) 1ivr o tc'n1 C(lr(Í ler informativo e d ivulgativo: informar sobre os
( i id io:~ do M~:ir(111h ão e divulgar a sua causa ent~e a popul ação
n1.11. i11l 1e1 l~l~ , levando, para todos, a mensag'em de que existe·m ( nd ios
- povo s ind i'genas no Brasil e aqui, no Maranhão. (ndios que,
't~s i s lind u e sobrevivendo a todas maquinações, estão com mu ita
vo11.l<1de do.v iver, ter o p róprio 'espaço dentro .dessa nossa sociedade
1:lo v i ole.rita e agress iva., e. desenvolver segundo a sua própria
:H 1Lodeter m inação.:
Sern dúvi~a, tudo is-so é um estím ulo para a nossa i nte li g~ncia,
so l ic i t()da a se posicionar fren'te e em defesa do que representam as
nossas raizes) o nosso patrimônio cultural e nossa riqueza espiritual.
É tD mbém um desafio à nossa capacidade de construir uma sociedade
demo·cráti.ca e plurié tnica cm
que cultura e direitos das mino r ias
8Stejam respe itados.
O livro divi de-se, µratic0 1nente, er n duas partes: na prime ira, ele
coloca a questão indígena ern .geral do ponto de vista histórico, .
catequéti ~o, político e a·n tropológ ico; na segunda, ele oferece
info rmaç ões fund ame nt ais e essen_ciais sobre os povos inçi íger,ia$ - os
remane scentes do Maranhão e sua . situação, reservarido~se de dar
i ~d icaÇões para aprofu ndament.os ulteriores na ampla bi bl iograf.ia .
O 1ivro tem o grande mérito de expor, rápida · e
exaurientemente, a problemática indígena em uma for ma real ista e
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atual, excluindo todos os velhos estereótipos tintos de romanticismo
decadente e etnocêntrico
e em toda sua dramática conotação
evide nc iada pelos obstáculos, quase sempre fatais para os i'ndios,
interpo stos pelo avanço do chamado "progresso".
O título "Povos Indígenas no Maranhão" quer frizar o fato de
que alguns dos atuais grupos, ex istentes no Maranhãó, vieram,
escorraçados, de outros estados.
O 1ivro, de fácil e agradável leitura, pretende ser uma pequena
contr ibuição à luta indígena e oferecer uma homenagem a todos os
índios mortos, sacrificados no altar. do decantado processo
civi 1izatório acidenta 1.

••

Carlos Ubbiali

...

..
..
8

INTRODUÇÃO
..
Em 1963, quando eu já tinha sete anos de idade, presenciei um
fato que marcou profundamente a minha vida. Este episódio está
diretamente 1igado à questão indígena da região onde nasci, o Sertão
de G rajaú.
Eram aproximadamente nove horas da manhã quando um certo
José Mingo dos Santos desmontou do cavalo, em frente a minha casa,
a fim de pedir armas emprestadas e arregimentar homens para uma
ação de extermínio contra um grupo indígena da região, os Caneló
Rankokamekrá, que naquela época e·stavam vivendo um movimento
messiânico . José Mingo alegava que os índios estavam comendo seu
gado. As notícias que corriam eram das mais estarrecedoras. Nem
lembro quanto tempo durou essa campanha e quais as su3 . .
conseqüências. Só sei que corria muito boato.O que se contava
infundia medo até em quem morava distante da área do conflito . Em
mim sempre ficou uma pergunta: por que aqueles homens se
achavam no direito de decidir sobre a vida daquelas pessoas?
A resposta a esta perg unta só veio depois, quando me engajei na
luta a favor dos povos indígenas no Maranhão, vinte e dois anos após
aquele acontecimento. Hoje entendo o porquê de tantas
perseguições e de tanto massacre. Os exterminadores de ontem são
os mesmos de hoje, só que com armas mais sutís, como as leis, a
corrupção e o poder. Desestruturam comunidades inteiras,
provocando o genoci'dio e o etnocldio de tantos povos.
1nfel izmente, esta história nunca é contada do ponto de vista das
nações ind fgenas. Na escola o i'ndio é apresentado como "aquele que
atrapa 1hou o -progresso", o "selvagem", o "inferior", o
"preguiçoso", o "malvado": Ao proceder desfa forma, a escola nos
dá uma clára demonstração do seu caráter etnocentrista e
colon izador, escamoteando a verdade, propagando a "história dos
vencedores" em detrimento das m ínorias étn ic2.s aqui existentes.

9

Na nossa experiê'nc ia de t r~bal h o junto à popula ção envo~vente,
temos ouvido muitos q uestionamentos a respeito dos i'nciios, co rno,
por exemplo, onde Vivem? comó· sãó eles? çje ·onde vierJrn? nurna
manifestação de inte resse, de querer saber, se in forrn ur. Mus te rnos
ouvido também certas afirmaÇ'ões distorcidas nurn sinul de .que, ao
passarem p_ela escola, assi m ilaram pacificamen te os conteúdos . uos
1ivros didáticós. O iante di.sso sentimo-nos na . respo ns0bi 1idat:le. de
oferecer algumas informações. São .pedaços da históri;:i q1..1e nos foi
possi'vel ·.colher e que colocamos
à disposição - de quern
.
. .que ira
.
pesqu isar.
Este trabalho acha -se div idido em duas partes: a primeira, a
mais geral, trata da origem dos povos indígenas e faz urna breve
abordagem das conseqüências d? coi ()n ização; a $eounda , m;J is
espec(fica, se refere.aos povos indi'genas no Maranh5o. f\15o terno s a pretensão de dar uma resposta às muitas p.erguntas que surgern ern
torno deste assunto. Gostar íamos, sim, de dividir as preocup0çõcs e
a responsabilidade de info r ma r corretamente, pois acreditamos que
só assim poderá su rgi r uma n ov~ mentalidade, baseada no respeito
aos povos diferenciados_
, aos indígenas com a sua cultura, línuua e
costumes, com uma visão diferente de encarar e entender a vi da.

IVíAR IAM 1ATES DOS SANTOS BAR AOS
Membro dQ CIMI -MA
•
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que nos importa, no momento, é a
.:::'ii:ifantia de nossas terras, nossa herança, e
·~ · . berço de f}Ossas tradições culturaiS'~
'1f'i .

-

h

(XI Assembléiad~chefes)
"

Quem são os índios? De onde vieram?
Estas são algumas das muitas perguntas que aparecem quando
pensamos . nos índios, que habitam o sol.o brasileiro e todo o
Continente Americano.
A origem destes povos é um assunto até agora ausente da sala de
aula, já qur todos parecem conformados com o ·"feliz destino" que ·
para cá trouxe
Pedro Alvares Cabr'al.. Na verdade, a históriá.· dos
.
índios é m~'ito anterior a essa que começou ·há pouco mais de quatro
~

séculos~
.,

. ;Ekis-tem várias hipóteses a respeito da chegada desses povos ao
corí'{ínénté. Duas delas são as mais prováveis.
: i "A primeira afirma que e.le.s teriam vindo a pé da Asia, através de
uma ponte terrestre que existiu entre ·a Sibéria (Ásia} e o Al·asca
(.América do Norte}, no local hoje conhecido como Estreito de
Bering. Essa primeira migração ocorreu há cerca de 40.000 anos,
quando essa ponte surgiu em decorrência das águas db Oceano
. Glacial Ártico terern baixado de nível cerca de 50 metros,
pe rmi tindo a passagem não só d~ grupos t=lumanos, como também de
vários animais. A ponte períl'.)aneceu por dois longos intervalos de
anos: · o primeiro durou 12.000 e o segundo, 14.000 anos. As
. diferentes migrações humanas foram descendo pela América do
Norte, América Central, ch~gando a povoar grande parte da América
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do Su 1. Essas sucessivas e freqüentes migrações ocorrerc.. m ao lo.ngo
de mil hares de anos . Cada grupo se estabelecia em determ inada área
geográfica, procuran do, então, a melho r forma de se adaptar àquele
am bie nte.
A segunda h ipótese levanta a possib ilidade de t erem vindo
grupos também da Polinésia, através de várias ilhas do Oceano
Pacífico, que ent raram pelo extremo sul do continent e.
C:: stas duas hipóteses não se excluem . O mais certo é que as duas
possib i lid ades se comple mentem , segundo evidências constatadas
pelos seus estudiosos .

Maracá - Tenetehara
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Escalo : 1 250.000 000

Há 35 mil ou 40 mil anos o homem cruzou o Estreito de Bering e fez os Amaricas

VISÃO INDÍGENA DA CONQUISTA
"N osso sofrimento comeÇou com o primeiro
navio, que chegou arJ Brasil':
(Sampré - X eren te)

A chegada do home m branco ao conti nente americano é
transmitida através da história com uma certa dose de aventura e
heroís~Õ~:}Jo caso do Brasil, enfatiza~se muito o "descobrimento",
onde PedrÓ Alvares Cab ral é tido como heró i. Mas, qua nto aos pov6s
ind ígenas, o q ue eles pensam e o qué eles t êm a d izer a respeito deste
acontecime nto? Ou será q ue simplesmente esquece ram tudo? Não_!.
A .his~ória .narrada ,p~los índios dE; gera~ão . ~m ger,Jç~o, atr?vé:s,.aé. ·.
lendas e mitos, esta v iva em cada povo. O m 1t'o· .d~ ',f:obr.a
Bo.n1ta"
I
./
. •.
. .
tÍ:ansm.ite, até
hoje, a du reza desse pro,Çes~o
d e:;col'o~ i zpção·: ·
'
..
.

•

,• . . . .

I

,

,. ,

O IVdTO DA COBRA a·ol\UT·A :··

"Há muito tempo. atrás havia um caçador famoso que
andava por toda parte trazendo consigo sempre boa caça
para comer.
Cer_to dia, quando voltava para caSfl com alguns pássaros
que havia caçado, viu uma cabrinha no caminho. Era uma
cabrinha linda, toda colorida, e parecia também ser
amistosa (rnansa). Ele parou por instantes, olhou-a e
pensou .que talvez estivesse com f ome. Então, jogou um de
seus pássaros e seguiu para casa.
Poucas semanas depois, passando pelo mesmo lugar, desta
vez com alguns coelhos, novamente se deparou com a
cobra que continuava muito colorida e bonita, só que bem
,fw! is cres.cida. ·Porém, ainda, com cara de amistosa e com

.,
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·fon1 e. Jogou:..fhe uni coelho, disse-lhe "oi'', e .c ontinuou o
seu canúnho. · ~
Passodo alguin tempo,. o .caçado.r
se.deparou,. de novo,
com
.
.
o cobra. Elo ha11iq crescido ainda. mais. mas .c ontinuava
p(lreccndn oniistosa e com fome. Ele, .e ntão,jogóu um dos
seus perus. que trazia:de unia caçada, e se foi.
A indo niais uma vez .. u.m tempo· depois, quando passava
pelo nzcsn10 crnninho. com dois veados nas cosias, a
C(lÇ(ldor se dcp(11'0U com'·n bela cobra colorida. Ela havia,
crescido niuito
mais e continuava
com a mesma cara
. .
.
a1nistosa e .fanzin(a. O cáçap.or, de. novo, com pena da
gr(Tnrf e cobra colorida, /ogou-lhe um dos seus veados.
Ao chegar
em casa
.
. encontrou uma grande festa na aldeia.
Estavam todos presentes, dançando e cantando ao redor do
fogo as suas velhas canções e ritos.
.
De repente, a cobra surgiu e começou a rodear o lugar. Ela
estava enorme e parecia e_sfomeada. Desta vez, a cobra fá
·não mais parecia amistosa. Quando ela havia·rodeado todo
o lugar debcandÓ-os no m~io, eles começaram' a sentir
muito medo.
f!.esolveram,
então, .tomar os seus
arcos e flexqs e atacar a
. .
.
,, ·cobra.. Ferida,~ cobra bateu 11utito o rabo matando muita
gente.
· Dize1n que aquela cobra era exatamente como o homem
branco".
( Pa~ e terra para os povos indíge'!as: Cimi Norte II, Belém, .
1982 ).
'

•
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Este mito, .de uma forma ou de outra,
está presente entre a
'.
maioria das nações tndígenas, rião só do ·Brasil, mas de todo o
Continente Americano, que viveram a crueldade da i.nvasão européia.
A ·"História do Brasil" nos induz a crer numa colonização
pac(fica e passiva. Omito n·os mostra uma outra face, onde·as nações
indígenas procuravam se organizar e resistir. U'm exemplo disso foi a
Confederação
dos
Tamoios, onde os Tupinambás, do Rio
de Janeiro,
.
.
.
·A ngra dos Reis e Ubatuba.; junto com os Gua'iánás, os Goi.tacás, os
Ai mo rés, os-T apu ias, os Carijós·e os Tupin i n ki ns, resistiram contra os
portugueses durante treze anos, de 1554 a 1567.

..

,,

,
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SITUAÇÃO EUROPÉIA
NO FIM DO SÉCULO XV

'Tudo o que eu quero para os índios,
também quero para os caboclos e posseiros
que vivem na mesma situação que nós,
dominados pelas multicionais e pelo capitalismo''.
(Francisco -Kaingang)

~ --Na época da invasão do Continente Americano, a Europa vivia
um processo de -profundas transformações. Estava passando do
Feudalismo ao Estado Moderno. O primeiro caracte r izava-se como
um sistema fechado, pel a imobilidade e pela convergência em torno
da terra do "Senhor"; o segundo marcava-se pelo comércio externo e
J ivre, e pelos grandes empreend imentos econôm icos.
Para· a consolidação deste novo sistema sócio-econôm ico
surgiram ri ovas classes: a burguesia, os mi 1itares profissionais e novas
ordens religiosas missionárias. A lógica que regia este sistema era a do
Mercanti l ismo, onde o princ(pjo do lucro se fazia sentir claramente
como forma de exploração. É a lógica de comprar ao preço mais
baixo para vender ao preço mais alto possível, explorando assim
tanto os prod_
u tores quanto os consu midores. É a partir desse
processo que surge a classe social burguesa .
As cidades i.talianas de Veneza e Gênova foram as prim eiras a se
estruturarem a partir desta lóg ica. Começaram a explorar o mercado
oriental das especiarias, detendo o monopólio sobre elas. No
entanto, e.ili.. 1453, a situação muda sensivelmente com a tomada de
Constantinopla pe los turcos, os quais se interpõem neste mo nopólio

-
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comercial italiano abalando o sistema mercantil e impondo assim
novas saídas~ ~ import?nte salientar que às ·"cruzadas" contra os
turcos tinham só impedido o avànço momentâneo, mas não
definitivo, dos muçulmanos no.oriente.
Nestã.situação caótica, o primeiro país que consegtJiu realizar
plenamente· a lógica do expansionismo comercial · mercantil e se
transformar em estado moderno foi Por.tugal. Livre de guerras e
depo'sitário de um profundo conhecimento de técnicas marítimas,
Portugal pôde dedicar-se. aos grandes empreendimentos comerciais,
inclusive em outros continentes.
Portugal se apr.esentava como uma ~rande e poderosa empresa
comercial e "religiosa. Nele, as dimensões econômicas· e religiosas
fundiam-se e englobavam-se mutuamente, tanto que di·latar os
confins dá fé era dilatar contemporaneamente os confins do império
e vice-versa. Com efeito, o grande e ambicioso projeto ·português era
converter os pagãos, especialmente os "mouros'.', à fé cató'lica,
conquistando seus territórios, e sobretudo conseguir, no mercado
internacional, o monopólio do açúcar e dasespeciarias.
Neste crescente interesse, os lusitanos procuraram explorar a.
rota marítima para as fndias através da circunavegação do
continente africano, inicia·lmente através de ·Bartolomeu Dias e
depois com Vasco da Gamà, que em 20 de maio de 1498 chegava a
Calecute abrindo para os portugueses o caminho para as f'ndilis. A
primefra consequência disso ·foi a .queda do preço das especiarias,
graças à redução do custo· do transporte. ·Assim, · ,evitaram o
monopólio dos turcos e determinaram o fim do domínio ·comercial
italiano~ ·

Outras empresas motivadas pelo domínio comercial das·fndias
impulsionaram primeiro os espanhóis e mais tarde os fràn·ceses,
ingleses e até mesmo os portugueses a procurarem .um caminho novo
pelo ocidente. Isto se deu concretamente a partir de 1492 com a
viagem de Cristóvão Colombo que chegaria ao assim chamado "Novo
Mundo" .
1

•

•
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A COLONIZAÇÃO

•

•

't> homem branco. aquelll que se diz
civilizado,pwuduro nl/o s6 na femz,111111na
alma do meu poPO, e 01 rlo1 qesceram, e o
mar 1e tornou rnoil . ltl"/pdo poTql#M as

1. 4grlma• da minha sente /oram multas'~
(Cibae ~'°'° -Bororo)

•

•

Com fins econôm ico-pol íticos inicia-se a expansão man'tima,
sobretudo da Espanha e Portugal,.cqm o objetivo de conquistar e
expl9rar novas terras. A partir de 1492 começam a invadir outros
continentes, colonizando seus povos, impondo-lhes uma outra
cultura, religião e modo de pensar. Inicia-se, assim, um dos maiores
crimes da História da humanidade: o fim violento de centenas de
povos e culturas seculares.
Foi pela necessidade de fundar na Ásia o império portug1,1ês e .
sobretudo à fim de estabelecer o dqm íri.i o militar para ·garantir o
comércio e a ·influência política, que motivaram Portugal à
organizaçãq da armada de· Cabral. Esta mesma armada que
' intencionalmente ou casualmente chegaria à costa brasileira e viria a
se apossar das terras que, segundo o tratado de Tordesilhas entre as
duas superpotências da época, pertenceriam a Portugal.
Com a chegada dos portugueses ao Brasil inicia-se entre os
indígenas e os europeus um peri'odo de trocas comerciais em que os
primeiros entregavam · pau-brasil e os segundos, basicamente,
machados. Esse peri'odo de escambo teve a duração de
aproximadamente trinta anos .
Mas, com a chegada ameaçadora de o'utros concorrentes
europeus e as próprias regras ~o 'mercantilisroo que visava à produção
e distribuição de mercadorias, fez-se urgente para Portug·a1 iniciar a·
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ocupação e divisão racional das ricas terras brasileiras, através do
plano de "expánsão territorial", bem como reforçar a constituição
de mão-de-obra servil. Destacam.:se neste · plano como· fatores
importantes as entradas e bandeiras, as missões e a criação de gado.
Inicia-se com isso para as nações indígen.as uma longa história
de humilhação, perseguição e morte que continua até hoje. Com
efeito, os colonizadores de onteni e de hoje não reconhecem os
índios como membros de nações livres e autônomas, mas escravos a
serem
incorporados .ao sistema pai ítico, religioso e econômito dos
.
impérios nacionais e multinacionais.
ENTRADAS E BANDEIRAS

As entradas constituem o ciclo de expansão den~ro dos 1imites
fixados pelo tratado de Tordesilhas. Suas atividades se desenvolviam
na zona litoranea, tendo como objetivos principais descobrir
riquezas minerais e "conquistar" as terras dos 1·ndios. As bandeiras
foram mais além. Faziam parte do ciclo de expansão além dos limites
fixados pelo tratado de Tordesilhas e tiveram co'mo ce·n·á rio ó
interior. Destàca-se nesta· fase a atuação ·dos "bandeirantes",
mercenários da coroa portuguesa e da colôn ia com o objetivo de
expansão territorial e de caçar indígenas para o trabalho escravo ou
matá-los quando· eles resistiam organizadamehte.· Também os
bandeirantes eram m.otivados pela procura de ouro. e pedras
preciosas. Assim, a captura 'e o ·comércio de índios vier.am à
constituir a primeira atividade econômica estável· de grúpo's não
dedicados à indústria açucareira. As táticas empregadas no cambate
aos indígenas eram as mais variadas, indo dos ataques de surpresa até
as ciladas através de falsos tratados de paz. Se isso não resolvia,
jogavam nação contra nação e, mais tarde, tentando quebrar a
natural aliança entre índios e negros, jogavam uns contra os out_ros.
AS MISSÕES

As missões em geral assumiram .uma postura favorável à pai ítica
color.iizadora da coroa p9rtuguesa, justificando e reforçando o
trabalho de colonização. Entretanto, destacam-se as tentativas
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•

jesuíticas de defesa dos indígenas, através de instrumentos jurídícos,
como por exemplo os diretórios das missões, e através dos
aldeamentos e reduções. Vale lembrar os esforços dos capuchinhos
franceses do rio São Francisco, que se opuseram firmem.ente aos
fazendeiros (criadores de gado) da região.
Pela resistência diante da escravidão indígena, vários
missionários foram forçados a voltar para sua pátria. Os jesuítas, em
particular, foram expulsos do Brasil por duas vezes pqr serem
contrários, segundo a coroa portuguesa, aos interesses econôm icos e
pól íticos da colônia. Foram substituídos por capuchinhos,
franciscanos, mercedários, beneditinos e carmelitas .

•

Criança Krl1catl
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EVANGELIZAÇÃO NO PERÍODO
·..COLONIAL"·
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''Nos~ fé n6o é f 01J1Zuladf! em doutrina. Nilo

há templOs
nem santu4r,ios,
a não ser '!'/Uet'e
. .
.
que a própria natureza oferece. Por que
construir uma casa para aquele que tem
como moradia a sombra das florestas, o leito
dos rios, o verde dos campos e a imensid/lo
do céu?':

..

~

(Ohiyesa-Lakota)
'

Os portugueses perceberam logo de início que os índ ios não
aceitariam se submeter pac ificamente à escravidão por serem
guerreiros e orgulhoso~ de sua liberdade. Acharam que a melhor
forma para convencê-los era por meio da palavra , da persuasão, de
uma mudança de mentalidade·. t a partir deste ponto de vista que o
rei de Portugal Dom João 11 , com o projeto de colonizar o Brasil de
maneira racional, recorre aos jesu (tas para desenvolver um t rabalho
de catequese e evangelização a serviço da colônia, sendo quel tanto
para a coroa como para a colônia, catequ izar pressupunha
" amansar", "pacif icar " , " convencer" os índios a trabalharem para
Portugal. De fato, os m lssionários, embora si nceramente d ispostos a
anunciar o Evangelho
de Jesus Crist
.
. o, aplica ram f ielmente as
determinações da colô nia , que nada tinham de evangélicas. Os
missionários lançara m-se à procura de índios nas mat as,
convencendo-os a abando narem suas aldeias e irem ao litoral para
viverem em grandes aldeamentos cristãos.
•
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·.,_ A atuação dos ·missionários jesuítas pode ser dividida em duas
fa.~es·:· d ciclo 1itorâneo, onde a experiência se deu naºcosta; istá é, de
'·.
"
PernambtJCO até São Paulo, e o ciclo rnaranhense, onde a atuaçâ'ó dbs
jesuítas foi mãis estruturada e questionadora.
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morar-.:com..., os í ncl ios, núma - a.Ideia. chamada . Monte Ca [vár.io,
organizando um traba lho catequét ico bem estrut urado. No entanto,
esta experiênc ia não teve continuidade devido às pressões pai íticas
da época, por parte do Governador Geral Tomé de Sousa, o qual não
via de bom igradoestavivênciadosjesuítascom os Índios.
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Padre Manuel da Nóbrega, apesar de ded icado e sincero, chegou
à conclusão de que a pai ítica de persuasão que inicialmente se
propunha tinha fracassado e que não havia outro meio para
do cativeiro. Ao mesmo
evangelizar os índios, a não ser através
tempo, os missjonár ios percebi-am que isso era uma contradição. Por
isso, em 1553 inic ia-se uma nova experiência missionária. Tenta·ram
reunir os i'ndios em grandes aldeamentos, pensando, assim,
protegê-los dos caçadores de escravos e poder educá-los para a vida
cristã.
Os primeiros aldeamentos nasceram no Recôncavo, no litoral
baiano. Apesar de serem perseguidos por ~azen deiros e até mesmo
pelo primeiro bispo no Brasil, Dom Sardinha , os aldeamentos do
Rec.ôncavo constituem o modelo dos que se desenvolverão na
América do Sul.
Reúne-se numa grantfe aldeia índios provenientes de várias
tribos. Impunha-se uma "língua geral". Todos deviam observar e
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participar das atividades religiosas e civis. Nomeava-se um oficial de
justiça, encarregado da aplicação das penas decretadas pelos padres.
Devia-se abandonar as antigas práticas tribais como festas, crenças e
outras manifestações culturais~
.
O aldeamento começava geralmente com a con·strução de um
colégio servindo de suporte à missão. Aos poucos iam ·cr·escendo e se
tornando economicamente autônomos. Um exemplo· disso foi o
aldeamento de Piratin inga que nascia .em 1554, com a fundação do
"Colégio ~e São Paulo", ho"]!-atual capital de São Paulo. A missão
encarregada era chefiada por Pe. Manuel de Paiva, tendo entre seus
membros Pe. Anchieta.
Estes aldeamentos, porém, provocaram o enfraquecimento da
resistência dos fndios, que em pouco tempo se tornaram vulneráveis
.aos ataques dos· bandeirantes e às epidemtas, pois estavam em
contato direto com a colônia. Os _ptaques freqüentes dos
bandeirantes acabaram com esta experiência missionária
ap.risionando e matando inúmeros indígenas. l;m 1629, por
exemplo, a bandeira de Antpnio Raposo Tavares se dirigiu contra as
reduções jesuíticas de G ua íra, destruindo . os aldeamentos e
aprisionando muitos índios, que eram ·comercializados- no Sul ou
vendidos para o Nordeste açucareiro. A lógica interna do sistema
colonial obr.igou os jesuítas a cedérem frente ao interesse crescente
da prodú.ção de cana de açúcar e à ·procura de mão-de:-0bra para os
engenho§.
A experiência dos aldeamentos resultou um fracasso, do ponto
de vista da atividade m is~ionária, pela m'orte, doença, fuga, fome e
sobretudo pela escravização indígena.

'~

sobrevivência dos povos ind(genas diz
respeito à integridade moral da naç6o

CICLO MARANHENSE

brasileira'~

(AiltonKrenak)

A partir da experiência missionária negativa no litoral, os
jesu (tas . procuraram outros caminhos para um novo modelo
missionário autônomo e desligado do projeto colonizador. Este novo
ciclo missionário foi caracterizado por muitos historiadores como o
"ciclo da liberdade dos índios".
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Foi a partir de 1625 que, com a chegada de Padre ~uis Figueira,
foi fundada a missão jesu (tica do Maran~ão, dando Um novo impulso
à ação da Igreja junto às populações indígenas. .As primeiras
tentativas de evangelização no Maranhão, porém, tinham sido
realizadas anteriormente pelos capuchinhos franceses Yves d'~vreux
e Claude d'Abberville, que chegaram no Maranhão" em 1612; sendo
expulsos em 1615 com a derrota dos franceses. Além deles, e.m 1615
os carmelitas se estabeleceram em São Luís e· em 161'8
encontravam-se em Belém um vigário e dois franciscanos. Os
primeiros vindos com a tropa portuguesa, que expulsou os franceses
do Maranhão, e os segundos teriam chegado junto com uns
bandeirantes. Os carmelitas e franciscanos, porém,
seguiram
.
inteiramente o percurso colonial português on_de os missionários
tinham duas funções: a de assegurar as fronteiras para Portugal e à de
catequizar, reduzir ou "civi 1izar" os índios.
Padr.e Figueira, no entanto,. conhecedor das Cl' 1sas que levaram
a atuação missionária do litoral ao fracasso, trâçoü "umas ~i-nhas· de
ação que se revelaram pronfundamente atuais. Em primeiro lugar, a
aprendizagem da 1íngua e dos costumes indígenas; em segunci 0
lugar, a convivência direta junto aos índios no respeito profundo de
suâ culturà; em terceiro lugar, a defesa intransigente da liberdade dos
povos indígenas. Infelizmente, Figueira morreu junto com outros
bhie co~panheiros depois de um naufrágio na ilha de Marajó, no ano
de 1643.
Só em 1652 chega ao Maranhão Padre Antonio Vieira, com
quinze missionár.ios, dando continuidade à obra missionária Iniciada
por Pe. Figueira. Além de reforçar as 1inhas de ação anteriormente
traçadas, Vieira enfatiza muito, em primeiro lugar, a formação dos
ministros da Igreja a partir da prática missionária nos aldeamentos e,
em segundo lugar, a seriedade da sacramentalização, a fim de evitar
que se usasse os sacramentos como forma de cativar os indígenas,
conforme escreve Padre Antonio Vieira no regulamento "A
V 1SITA", no período em que ele era super for e visitador das missões
do Maranhão, de 1658 a 1661 :

..

~

1

•
•
"Nos casamentos dos índios livres com escravas se tenha a
mesma vigi/4ncia, se guarde a concordata que sobre esta
•
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matéria se tem feito com o Ordinário, não recebendo, nem
. consentindo que se receba índio algum das aldeias sem
primeiro ser examinado e desenganado pelo superior da ·
colónia, para evitar os dolos, que debaixo do nome de
matrimónio vêm estes casamentos a ser uma das esp·écies de
cativar, que neste estado se usa·:
..

.

"

~

.

.

•

Aos poucos os aldeamentos, deslig.ados do sistema colonial', se
tornaram economicamente autônomos, fugindo ao .. controle da
colôn ia. Os missionários passaram a controlar a vasta · região.
amazônica de maneira independente, impedindo . a.· escra.v fdão
.
.
ind(gena.
Fo'i por esta 'independência econôm'ica e prote'çã0:. a,b'S
indígenas, anunciadas no texto "VISITA" (LEITE, S. História da
Companhia de Jesus no Brasil, 1V.Rio de Ja.neiro 1938, pp. 107-128)
e plenamente realizadas no "REGIMENTO DAS MISSÕES DO
ESTADO DO MARANHAO E GRAO-PARÁ" de 01/12/1686, que
se deflagrou o maior conflito na história da· 1g·reja no Brasil entre a
administração colonial e a administração das aldeias. O conflito se
alastrou até a revolta geral da população de São Lu (s, comandada por
Beckman em 1661.
As vítimas disso tudo foram os jesuítas, expt,1 Isas do Maranhão
e G rãa-Pará e, mais ainda, os índios, que viram suas aldeias saqueadas
à procura de escravos sem que ninguém os defendessem. Os jeusi'tas
foram expulsos sob a acusação de serem ricos demais. Na verdade os
missionários haviam se afastado dos percursos reais da colonização,
que inclutam a escravização e eliminação dos índios.
·

••

•
Balaio - Teneteh11ra
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MASSACRE: Um fato do Passado?

..

•

..
"Eu nasci há mil anos, numa sociedade de arco e flexa.
Porém, no espaço de meia vida humana, percorri todas as
idades, pra chegar à sociedade da Bomba At6.mica, no
século XX.
Encontrei a mim e a ·m eu . povo sem lugar nesta nova
sociedade, envergonhados de nossa cultura que voeis
ridicularizaram, inseguros de nossa personalidade e sem
rumo".
(Dan George - índios Capilanos, Canadd)

Com estas palavras, o chefe índio Dan George nos quer fazer
entender o que significou para '.às nações indígenas a presen~a do
branco neste continente. Este hdmem bra~co que não só ~atou,
vem tentando ao longo dos sécu)os submeter bs povos i.ndt'genas à
sua cultura, através da pol (tica ;'htegracióhistà. Mesmo a~sim~ estes
pov9s vêm résistindo física e cuitLralment:e c,je maneira organizada.'
Hoje, eles vivem distribuídos em nove regiões:

més

- Região,Tietê-Uruguai .........................................................ti20.000
- Região Par aguai-Paraná ........................................................... 5.000
- Região Leste-Nordeste ........................................................ 40.000
- Região Pindaré-Gurupi .......•.. ~ .................................•........... 11.000
- Região Tocantins-X ingu ........•....••.•........•.........................•.. 15.000
- Região Tapajós-Madeira •..............................................•...... 11.000
- Região Guaporé ..................................................................... 8.000
- Região Solimões-Juruá-Purus..........•...........•.•...•......••.•••...•.. 35.000
- Região Norte-Amazôn ic.o ..........•.......••..•...•••....••....•..••.......• 55.000
Acrescentam-se a este total mais 30.000 índios .que se encontram
desaldeados.
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São naÇões diferenciadas pela cultura, costum~es e 1i'nguas. Estas
1ínguas acham-se estruturadas a partir de três troncos principais: o
TUPl-GUARANI, o ARUAK e o MACRO-JE, ~ornando um total de
150 1fnguas, muitas delas com dialetos. Há ainda dez fam ti ias
lingü ísticasque não derivam de nenhum destes troncos.
A pol 1'tica de exterm i'nio iniciada com o Governo Geral de
Tomé de Sousa parece ter ficado como herança aos seus sucessores
na história pol fti ca deste pat's. Os Governos que se sucederam, do
império à república velha e nova, têm a sua quota de
responsabilidade pelo extermínio dei.números povos. Só nos últimos
80anos, 87 povos foram completamen.te exterminados.
1nfelizmente, tanto ontem como hoje muitos se aliaram a este
sistema opressor geno-etnocida. O próprio órgão tutor tem sido
instrumento desta política.
Em 1910, o governo brasileiro criou o Serviço de Proteção ao
fndio (SPI) para atender às populações indi'genas, como
consequência dos esforços despreendidos em favor dos povos
índ ígenas por muitas pessoas, principalmente o Marechal Rondon,
que nos primeiros anos deu um grande impulso para que este órgão se
colocasSe à completa disposição dos índios.
.
No entanto, não obstante os esforços do Marechal Rondon e de
outras pessoas, o SP 1 transformou-se na última década de sua
existência numa arma contra os interesses das nações indígenas. Não
foram poucos os funcionários que se envolveram direta ou
indiretamente no roubo de madeira das ?reas indígenas no
arrendamento de terras de propriedade dos· i'ndios, na corrupção
desenfreada, ganhando assim muito dinheiro à custa da causa
índigena e no extermínio planejado de populações inteiras.
O abuso do SP 1 co!'"'~ra estes povos atingiu tamanha proporção,
que levou o Congresso Nacional a abrir um inquérito, onde foi
apurada uma série de crimes contra os i'ndios. Crimes como o uso de
bactérias para contaminar as populações indígenas, bombardeio de.
aldeias, torturas etc. O resultado desse inquérito ·foi publicado no
"Relatório Figueiredo".
Com a divulgação aestes fatos, o governo brasile iro ext inguiu o
SP 1, não por discordar de sua atuação, mas por causa da propaganda
negativ9 que circulava fora do pai's é! re spe ito dos maus tratos
irri postos às pop.u lações indígenas, marca registrada da pai i'tica
oficial.
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A Fundação Nacional do fndio (FUNAI), apesar de ter nome
diferente, deu continuidade à prática do antigo órgão. Uma das
práticas mais conhecidas contra estes povos foi a de fornecer
"certidões negativas" a empresas madeireiras e agro·pecuárias.
Dessa prática resultou o conflito e, conseqüentemente, a morte
de inúmeros povos.
Hoje, com a procura sempre maior de minérios estratégicos na
Amazônia, as empresas mineradoras, as empresas madeirei ras e os
grandes projetos "desenvolvimentistas" são as novas investidas do
capital nacional e multinac·ional contra os povos indígenas, sendo a
F UNA 1o instrumento dessa política genoc·ida. A situação chegou ao
ponto da questão indígena ser tratada como assunto de "segurança
nacional".

IMJia Gu11j11/11ra

•
Peneira - Tenstehara
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CARACTERÍSTICAS COMU'NS
ÀS NAÇÕES INDÍGENAS

"Eu sirvo até de açlubo para nossa·temz-,nas
dela nlo sailJ '~
(Índio Pataxó H6./lã-H6e)

O termo (ndio, usado pelo invasor para denominar os povos que .
habitavam o Continente Americano, teve o efeità de camuflar a
diversidade cultural aqui ex istente. Hoje, esta diversidade, mais que
camuflada, é sufocada péla política ·oficial, através da educação e dos
meios de comunicação de massa. Apesar do etnoc(dio premeditado,
existem ainda no Brasil cerca de 170 nações indígenas. Cada umadestas nações possui uma identidade sócio-cultural e religiosa
própria.
Mesmo não existindo uma nação ind fgena igual a outra, é
possível se .encontrar algumas características comuns quando
comparadas à sociedade nacional. Vale ressaltar que para as nações
indígenas inexistem campos fechados·e autônomos. A economia,
por exemplo, influen~a e em pa.rte determi~a a religião e vice-versa.
Contudo, tentaremos aR[esentar de forma breve o que existe de
comum às nações indígenas no Brasil.

ATERRA
Para as nações indígenas, a·terra é um espaço fundamental para
que estas se sintam e se desenvolvam como verdadeiras nações. Com
efeito, a terra é um bem coletivo do povo e .não propriedade
particular de alguns. E la é o território de uma nação. Deste modo, a
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de subsis~nc.~a ou uma
mercadoria a ser trocada ou vendida. A terra é chão sagrcjdo,·de.vatoi
eblolulo. indispensável para a sobrevivência cultural de um oovo. A
invasão de uma área indígena ameaça não apenas a propriedade de
alguns fndios, mas fere profundamente á autonomia pol1ticade uma
terra não é simplesmente um meio

nação.

PRODUÇÃO ETRABALHO
\
j

Como falamos anteriormente, n~o exjstem entre as na.ções
'
indígenas esferas separadas e fechaqas.. Sendo assirr, no processo de
produção o trabalhadór indígena não se desliga de 9utras obrigações
e preocupações de caráter ritual , religiqso e social. A alienação, tão
comum no "assalariado civilizado", é d~sconhecidq para o indígena.
O sistema de produção ind i'gena é organizado qe tal forma que
freqüentemente o trabalho se confunde com o lazer. e vice-\!ersa. Para
estqs nações o tr.abalho não está submetido a um horário e a
nenhuma relação de exploração.
As nações indígenas produzem apenas o necessário para se
'
reproduzirem fi'sica, cultural e socialmente de forma digna. Elas
sabem criar meios que inibem a acumulação e a ·privatização dos
meios de produção. Isto faz com que não exista en~r~ as nações
indígenas classes de ricos e de pobres. As trocas comerciais, mais que
um simples negócio, são acima de tudo uma relaçã'o social capaz de
firmar ai iançase inibir rivalidades. .
I

ORGANIZAÇÃO POL fTICA

•

Entre as nações indígenas não existe o aparelho estatal da
forma como vigora na sociedade nacional. Isto não significa que
reina a( a anarquia ou a igualdade absoluta. A chefia indígena não se
caracteriza pelo poder coercitivo e violento (exército, polícia,
cadeias, código penal etc.), mas pe lo conhecimen~o, o prestí~io, a
capacidade de manter a paz, de defender e coordenar o povo.
Se algum chefe tentar se impor ou mandar no seu povo está
fadado .a ser ignorado e abandonado. As decisões não são frutos de
decretos-leis, mas de uma ampla e participativa discussão de todos os
membros de uma comunidade. Se·r chefe, portanto, não é·profissão,
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mas serviço ao povo. ~ comum entre os povos ind (genas a
descentralização, através da qual cada comunidade ou aldeia se torna
responsável pelos seus membros.

RELIGIÃO
•

Para os indígenas, o sobrenatural é freqüentemente algo que
pertence ao social. A não observância de um tçbu alt-mentar, por
exemplo, pode desencadear a ira de determinados seres, .colocando
em perigo a ordem social. O religioso permeia de tal forma o dia-a-dia
das nações .indígenas que para eles não tem sentido limitar as
ativida.des religiosas dentro d~ um recinto, templo ou santuário é
tempo espec(fico. A religião nas nações ·indígenas não está
estruturada em igrejas com uma cfasse sacerdotal especializada e
constituída de uma forma hie,rárqu.ica. Os xamãs (pajés) têm um
pape! importa.nte.. São eles os intermediários entre o natural e o
sobrenatural, com a capacidade de diagnosticar e curar doenças de
caráter físico e espiritual. Além disso, são responsáveis · pelo
bem-estar geral da comunidade, fazendo com que haja paz, fartura e
saúde.
·

EDUCAÇÃO

•

A educação indígena se dá no dia-a-dia a .partir da
experimentação. A atít.ude ~os adultos para com as crianças é de
profundo respeito. Su~s perguntas merecem sempre respostas e estas
são dadas de maneira detalhada e paciente. Não existem segr~dos
t:Jára elas, participam de todos ps mome·ntos da vida-na comunidade.
Dessa forma ninguém precisa ficar preso e sentado quatro horas por
dia para aprender al~o. A aprendizagem se dá em vários momefltos e
luga~es, atrav4s de brincadeir~s, imitações etc. Essa tarefa não é só
dos pakis, mas dos• parentes e çtté da comunidade cor.no um todo~ ~
sem viol~aoia que ~s velhos t ransmitem para os moço~ a sÇtbedoria da
vid~ e ·as tradições· dos antepassados. As cria·nças muito rarc~mente
são punidas, quase nunca fisicamente .

•
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POVOS INDÍGENAS
NO ~ARAt-JHÃO

.

"J4 c~ega de tanto fazer força perdida na
mllo qo branco... O f ndio nunca teve a
po11ibPidade de tomar conta do que é seu, e
hoje n9s estamos assegurando isto através da

•

unia~'~

(Cipriano -Guajajara)

Em 1612, quando a colonizacão européia atingiu a Ilha de São
Lu (s, calculava-se uma população de 250.000 índios em todo o
Estado, hoje reduzida a menos de 12.000.
Entre eles estavam os T upinambá, os Barbado, os Sakamekrã,
os Amanaj6, os Kriê, os Uruáti, Q$ Tremembé, os Kenkateiê, os
Guanaué, os Araio.se os Gamella, os Pobzé, os Kapiekrã e outros, ~
tod~s el11s &xtintos. Soinente'às T efieteha ra, os Ca nEi la, os K rikat i e
o~ Gavifp ~~eviveram· à coloniza~?· Esta lut.a sangrenta e desigual
/ p
na Prov'fnç1a do Mararihão teve muitos mártires, que bravamente ~ Ó;
~utaram em defesa de só~~- t~rras, sua cultura , sua vida.
~
:; · A históriaéagran~'- testemunha deste genocídio :
.· ·
1616: trinta ío(t~
Tupinambá
são assassinadqs em sua
,f, '
:
· : · · ;.. ~: ....
aldeia ê~ ~lcanta~a (antiga Tapuitapeva), como
'
exempla·.i,>8fá que q~9utros índios não se r~belassem.
1618: repressão contra · a · ~ebe!iãO
dos Tl,Jpir;lambá de
':>'·
'li
· Alc4nter&e Cumã (p'er'todê Ouimarães), que resultou
no assassinato de 3Ó~ÓOO
índios. Essa repressão foi
.·,.
dirigida p_
elo notórió'p'reador de índios, !3ento Maciel
Parente, qüe chegou a ser Governador do "Estado do
Maranhão e Grãa.Pará" •
1620: Barbados, Guanauá e Araiose (Vale do Munim) são
trucidados.
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1649: repressão contra os Uruati, por terem matado três
jesuítas e um irmão leigo que os queriam aldear.
1671 : Tremembé (perto da atual Tutóiq) são reprimidos.
Seu 1í der foi trazido para São Luís e amarrado na
boca de um canhão que, ao e xplodir~ o despedaçou.
1721 : os Barbado (perto da atual Vitória do Mearim) são
massacrados.
1787: os Gamella (perto de Bacabal.) foram transferidos
para a região de Cajari e Penalva, com consequências
desastrosas para sua população.
1808: índios Gavião de Grajaú são p(esos, ferrados e
mandados para Belém como escravos.
1815: em Cax ias do Maranhão acontece a primeira "guerra
bact eriológica" conhecida no Brasil quando, durante
uma epidemia--de varíola, um grupo de "Canela
Fina " apareceu. As autoridades lhes distribu (ram
brindes e roupas previamente contaminadas por
doentes. Quando os índios se deram conta do
contágio, fugiram para o mato, contaminando outros
grupos.
1853: índios Gavião são atacados e reduzidos a um
pequeno grupo de sobreviventes.
1901 : cerca de trezentos Guajajara são mortos em
consequência do conflito de Alto Alegre, onde treze
religiosos tinham sido mortos pelos índios.
l913: mais de cem índios Canela são m·assacrados pelos
Arrudas, em uma a.Ideia próxima à Serra das
Alpercatas, Comarca de Grajaú.
1963: seis índios Canela são mor~os na aldeia do Ponto,
num ataque de duzentos capangas contratados pelos
fazendeiros de Barra do Corda.
1979: os jornais de todo país anunciam que o massacre dos
índios prossegue no ·Maranhão. A imprensa relata
fatos concretos a respeito de envenenamento . dos
índios G uajá pelos fazendeiros interessai:ios na
ocupação do território tradicional desse povo, no vaJe
do rio Gurupi.
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dois índios Guajajara, de Barra do Corda, foram
oarbaramente torturados, em seguida mortos e
jogados dentro de um riacho na be'ira da estrada que
liga Grajaú a Barrado Corda.
Hoje são nove os poV-Os incj (genas que habitam o Maranhão,
..
situados na Pré-Amazônia maranhense e distribufdos em dezasseis
áreas indígenas. Dividem-se em dois troncos lingüísticos: os
Tupi-Guarani (Guajajara, Tembé, Urubu-Kaapor e Guajá) e os
Timbira (Canela, Krikati e Gavião), dos quais falaremos mais
adiante. Existe também um grupo de vinte índios Guarani, cujo
núcleo veio do Paraguai, Jocalizados na área indígena Pindaré, nestes
últimos anos; e um grupo de índios Timbira não iq~ntificados Q.ue
moram na área ind (g~na Geralda-Toco-Preto.
A história do contato varia de povo a povo, sendo o~ .quajajara
os de mais tempo de contato e os Guajá na sua maior: ~arteit1hda sem
contato com a população envolvente.
·
A população também varia muito:
1

:·

TUPl-GUARANI : TE NETEHARA-Guajajara
I
Tembé ·
URUBU-KAAPOR
GUAJA (contatacjos)
.

GV_ARAN f
TIMBIRA: CANELA · Apaniekrá
Rankokamekra
KRíKATI
GAVIÃO
TIMBJRA DA GERA LDA

~rc;a de

··~·,i· "
"

li

"

li

11

,,

"

,,

,, ,,
H

TOTAL

"
"

9.000
110
600
200
20
300

~

800

,360
330
"
50
" 11.830
li

•

•

Culturalmente eles não perderam suas características
fundamentais e um dos fatores mais importantes é a 1fngua, que
muito tem contribu fdo (lara manter viva essas culturas.
.:
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OS TU'PI DO MARANHÃO
CARACTERÍSTICAS

•
•

TENETEHARA

COMUNS

AOS

E URUBU KAAPOR

"Se agente n6o estiver mobilizado, seagente
ficar com medo e n6o participar das
A ssembléias, vamos perder. Não existe arma
melhor que o próprio índio lutando pelos
·seus direitos'~
(Pedro Marizé Riwara - Guajajara)

•

O habitat natural destes povos é a floresta Pré-Amazôn ica . Suas
aldeias são constru (das geralmente perto de rios, igarapés e lagoas.
Assemelham-se a.os povoados do interior do Estado, com as casas
enfileiradas,
sendo estas comumente constru (das de palha e barro.
,
Sua organização sócio-política é baseada na fam ilia e.x tensa, da
forma matrilocal. Isto é, nos primeiros anos do casamento o homem
é quem vài morar na casa da família da esposa, devendo prestar
serviço a seu sogro, como, por exemplo, trabalhar na roça durante
alguns anos. Geralmente o casal passa a ter uma vida independente só
com ·o nascimento do primeiro filho.
A Figura do Tuxaua (cacique) é representada pelo chefe da
família extensa. A partir das leis _pombalinas foi criada a função do
"capitão", que permanece ainda hoje como intermediário entre o
mundo in.dígena e o mundo do branco. Geralmente é aquele que tem
mais facilidade no domínio da língua portuguesa. .
A economia é baseada no trabalho da roça, com funções
diversificadas entre homem e mulher. Para a agricultura util izam a
técnica da coivara. Plantam mandioca, amendoim, cará, feijão, arr()Z

•
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e outros. A caça e a pesca têm um papel muito importante na
economia. Para a aquisição de roupa, óleo, sal, café e outros objetos
industrializados, produzem principalmente arroz, coletam côco
babaçu e óleo de copa fba, cl, em algumas áreas, folha de jaborandi,
usada para a fabricação de medicamentos.
Apesarpe muitos anos de contato, os Tupi mantêm ainda muito
de sua cultura e religião tradicional. A religião é interiorizada e, por
isso mesmo teve um papel fundamental para que estes sobrevivessem
estruturados como povos.
As manifestações religiosas visam não à adoração de um deus,
mas à celebração de um herói: Maira, o criador das coisas, o herói a
ser imitado. O Xamanismo é bastante desenvolvido e age corno
reforço da comunh~o tribal.
.,

lndio1 Kaapor

•

.
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OS TENETEHARA
•

..
''Muitosfuncionáriosest6o vivendo às custas
da "tutela'~ quando a maioria de nós
estamos lutando para que o.governo atenda
as nossas reivindicações".
(,/oio Madrugada- Guajajara)

.

A história do Vale do ltapecuru inicia-se com a colonização
européia, isto é, com os franceses qu,e fundaram a cidade de São
Lu (s, em 1612. Pouco depois da fundação, os franceses; que
parcialmente conheciam o Vale, enviaram uma pequena expedição
ao rio Pindaré, chegando de ·1á com a notícia de uma numerosa tribo
de f ndios, a quem denominaram Pinariens.
Em 1615, logo após a expulsão dos franceses, os portugueses
também enviam uma expedição comandada por Bento Maciel
Parente, que subiu o rio Pindaré, provavelmente até a altura da sua
confluência com o rio Caru. Essa expedição visava encontrar ouro,
mas não encontrou outra coisa senão a nação Guajajara, à qual
fizeram cruel guerr9.
Até 1653, os Tenetehara continuam sendo atacados por
expedições em busca de escravos, até que os jesu {tas, comandados
pelo. Pe. Antonio Vieira, resolveram tomá-los sob sua custódia. Por
volta de 1680, os jesu (tas conseguiram aldear uma parte dos
Tenetehara no lago de Viana, onde criaram uma missão denominada
Maracu.
Em 1759, dá-se a expulsão definitiva dos jesuítas, determinada
por razões do estado português, através do Marquês de Pombal. Para
r~ulamentar as novas relações interétnicas no estado do Maranhão e·
Grão-Pará, o Marquês de Pombal promulga uma série de leis que

•
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visavam a um~ rápida e total integração dos índios na comunidade
portuguesa, estimulando a produção e incentivando a missigenação,
provocando assim a destruição de mais de uma centena de aldeias na
Amazônia e cerca de uma dúzia no Maranhão. Logo após a expulsão
dos jesuítas e a criação do Estado do Maranhão e Grão-Par~, foram
formadas seis colônias ao longo dos rios Pindaré, Mearim, e Grajaú.
Foram elas:
1) São Pedro do Pindaré, situada à mar~em direita dp rio Pindaré,
cerca de. seis léguas acima da vi la de Monç~o ;
2) Januária, localizada no lugar em que o rio Cary se lança no
Pindaré;
3) Leoppldina, três léguas distante do lligar Bé;lcabal, nq alto Mearim;
4) Aratauhy Grande, à margem direita do rio Grajaú, qesde a sua foz
até o lug~r Palmeira Torta;
5) Palmeira Torta, compreendida entre os·pr imeiros rnorros do rio
Grajaú ~té o lugar Pedra Preta;
6) Dois ~raços, em Barra do Corda.
Al~m das seis colônias, existiam 23 Diretprias:
1) Rio Corda;
' (Mearim);
2) Jussaral
3) A 1percatas;
4) Pres(cf io ( Chapadi:t G rpja~);
5) Ca~9a Branca (T~ri);
6) Ta~~ade Leopoldina (Chapada-Grajaú);
7) Camacuoca (Pindaré);
'
8) Boa Vista (Pindaré);
9) Sapucaia (Pindaré);
1O) Alto Pindaré (Buriti Cupu);
11) Caru;
12) Alto Mearim;
13) Capivary (Viana);
14) SantaTereza (Porto Franco);
15) Chapada (Grajaú) ;
16) Imperatriz;
17) Gurupi;
18) Amarante;
19) ltinha (Pindaré);
20) Bananal (Chapada Grajaú};
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21) Buriti Cupu;
22) PortodeBel~m (à margem do rio ltapecuru}.
O objetivo do governo com a criâ~o destas colônias e diretorias
era de abrir os aldeamentos das missões para usar a mão-de-obra
ind (gana como escrava nos trabalhqs de coleta e comerci~I ização.
As tentativas de penetração do território Tenetehara foram
muitas e com diferentes resultados. Muitas vezes, provocaram o
desaparecimento de aldeias inteiras e áté. mesmo de povoados,
antigas missões ou colôn ias.
Em 1860, abre-se um caminho de penetq,ção, talvez o mais
significativo ~té agora, segundo os intuitos da época: ·o caminho
entre o sul e o norte do Maranhão, passanct_o pela$ regiões de Grajaú e.
do sertão.~ a assim chamada "Estrada da Boiada", que atravessava
de ·norte a sul o Vale do Pindaré, mais ou menps ao longo do seu
afluente, o rio Zutiwa, por onde eram enviados os rebanhos a serem
vendidos na capital.
Muitos Tenetehara, que já moravam no· Alto rio Zutiwa,
trabalharam na construção dessa estrada e servirrim, durante muitos
anos,. como guias de rebanhos junto a vaqueif;os de fazendas do
sertão. Nesta ocasião, muitas aldeias se implantaram exatamente ao
longo da estrada, qu~ permaneceu em plepa oprração até o fim da
de outras
década de 50, só sendo. desativada, devido ao surgimento
,
estradas carroçáveis, em 1960.
\
Um outro acontecimento que marcou q história do povo
Tenetehara foi, no início deste século, em 1901, o chamado
"MaSSéJcre de Alto Alegre" que opôs os T enetehara à pol (tica da
colOnia Capuchinha de .Alto Alegre. Existemi várias opiniões ~
respeito deste assunto. Segundo Wagley e Galvão, "este incidente.
teria sido provocado peJa prática dos padres .em tomar aianças
indlgena.s de seus pais e interná-las na mis~o, ·Etpelos càStigos que
impunham aos índios, os quais, desobedecendo-os, tomavam mais de
uma esposa".
:
No massacre houve a participação de Güajajara de outras
regiões, liderados pelo chefe guerreiro, Cauiré tfriana, que também
contou.com o apoio do doutor Torrão da Costa',· então Governador
do Marant)ão, que forneceu armas e munições. As conseqüências
desse conflito foram desastrosas para a nação Guajajara, que foi
perseguida durante muito tempo por tropas organizadas a partir de
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G rajaú e Barra do Corda.
Enquanto uns atuavam no sentido de conter o conflito, outros
o faziam à procura de fama, como o capitão Goiabeira, que tinha
como único objetivo, entrar triunfalmente na cidade de Barra do
Corda e também em São Luís, levando consigo prisioneiro o 1íder da
rebelião, Cauiré lmana. O chefe guerreiro, sentindo-se f raco em
armas e homens, rendeu-se dignamente ao capitão Goiabeira na
aldeia Cana-Brava.

•
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•
•

Fica difícil precisar o número de mortos, pois as perseguições
continuaram. Mesmo sabendo que o.s Guajajara não representavam
mais perigo algum, pois os que não morreram em combate 'haviam
batido em retirada.
Já condenado, depois de mais de dois anos, o chefe Guajajara,
com o corpo todo inchado e as faces arroxeadas pelas torturas, não
resistiu e morreu na cadeia públi'ca de Barra do Corda. Este conflito
violento teve repercussão não·só entre os Tenetehara de Barra do
Corda, mas de todo o Maranhão.
Os Tenetehara se subdividem em dois ·povos: o Guajajara e o
Tem bé. Basicamente eles mantêm 1íngua e cultura semelhantes.

'
•
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OS GUAJAJARA

"Esta reunil!o serviu como uma arma para se
organizar frente à política do Governo, e um
meiC. de nos articular juntos em defesa dos
,,
diteitos que nos pertencem. .
(Vitorino .kaboiting- Guajajara)

Os Guajajara vivem em oito áreas indígena~ ~itµaçj9s 11ps
mun ic í pios de Barra do Corda, Grajaú, Amarànte e 6QJTI ~~frpir,p.
Quatro delas estão demarcadas e homologadas (A. I. P.inq~~~' ~aq.J,
Bacurizinho e Morro Branco). A s outras q~atro estt<? ~p~n,fl~
deíll.arcadas (A. I. Araribóia, Lagoa Compri~q, yçuq~-~~rll~ ~
Cana-Brava).
'
O fato destas áreas estarem demarcadas deve.-se ~ lµt~ R~ lfl 'er,r~
travada por este povo durante os anos de 1978-82, Qqrtjarcadas,
porém, não quer d·izer livres de problemas. De fato, est~s ~r~a~ estão
1
constantemente sendo ·invadidas por posseiro$1;" t; f~z~~deT~q~~
~ad:_irei.ros, caçadores etc. Parte dela~ estãolfd~~~~t? '. ~~ ~~~~~~ ~~
1nfluenc1a do Programa Grande Cara1ás (A~:'· : ·: ~Jppar;e~; · ~c~ r.~?ll~1 e
Araribóia). Conseqüentemente, várias empresas' mfne(~d1Ó:rá~:;~n~ê
as quais a Companhia Vale do Rio Doce (CVR1b), ~~:d;{~xag.in,dô. ~- ª
pesquisa e lavra de minério dentro delas.
Uma das áreas mais afetadas é a A.I. Câna~B{,âV,á~~jqu,e "y~m
enfrentando nestes últimos anos sérios problemas: ·
·
·
- O povoado de São Pedro dos Cacetes, com quase çinco m H
hab itantes, está encravado dentro dela, provocando sérios problemas
para a população indígena;
- A B R 226, constru t'da na década de 70, atravessa esta área;
Í'
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-Também é atravessada pelas duas li nhas de transmissão da CH ESF,
que 1igam Presidente Outra a 1mperatriz.
Apesar de muitos anos de contato com os regionais, os
Guajajara mantêm ainda muito de sua cultura, principalmente a
1 íngua, um dos elementos mais importantes, da qual fazem uso
diar.iamente em suas aldeias, só recorrendo à portuguesa no
relacionamento com os regionais.
Outro elemento é a religião, que permeia todo o mundo
G uajajara, o qual está povoado de seres sobrenaturais. Entre estes,
está o criador do mundo, MA(RA, héroi cu ltura l a quem atribuem a
criação do homem, da agricultura, do cosmos, enfim, de todos os
elementos que envolvem o universo Guajajara.
Há uma variedade de mitos que contam cada momento da
criação. A mata e as águas têm seus " donos", seres que as preservam e
que podem causar doenças nos homens que as destróem. Também
existem os espíritos errantes dos mortos e dos animais, que são
"perigosos" para os vivos . Para controlar estes seres, existem os
.,
pa1es.
Atualmente, os Guajajara realizam duas festas importantes: a
FESTA DO Mel e a FESTA DO MOOUEADO. A prim eira, já em
fase de desuso, celebrada apenas em algumas aldeias no período de
estiagem para garantir a abundância de caça . A segunda, realizada no
fim da estiagem e início da estação ·chuvosa, marca a passagem da
puberdade para a fase adulta das meninas. Ultimamente essa festa é
realizada, só em algumas aldeias, simultaneamente para rapazes e
moças, como por exemplo nas áreas indígenas Pindaré e Caru.
Existia também a FESTA DO MI LHO, realizada na estação chuvosa
para assegurar uma boa colhe ita.
O artesanato, também, é uma atividade de grande importância
para a subsistência deste povo. Podemos dividir esta atividade da
seguinte maneira:
a cestaria, para a qual "Utilizam talas de buriti, de guarimã e
palha de côco babaçu. Com esta matéria prima confeccionam
tipiti, quibano, balaio, urupema,panei ro e esteira;
a tecelagem, onde utilizam linha de algodão, com a qual
confeccionam maniá e tipóia. Nas últimas décadas, em algumas
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áreas, surgiu uma inovação na tecelagem Guajajara a partir do
uso de uma técnica hoje empregada para tecer pequenas peças
como mocó (sacola) e faixas, provavelmente t razida de outros
povos .
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Tear de rede · Tenetehara
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Mulher Guajajara no Tear
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"O branco toma, acaba com a terfa acaba
com tudo e a( não tem mais mata, não tem
mais peixe, não tem mais nada, só capim.
Isso fica na cabeça e não se esquece nunca".
( Francisco-Tembé)

São conhecidos por Tembé os Tenetehara ,que, por volta de
1850, migraram da região do Pindaré em. direção aos rios Guamá,
Capim e Alto Gurupi, entre o Maranhão e o Pará. Hoje se dividem em
dois grupos: os Tembé do Guamá (do lado paraense) e os Tembé do
G urupi (do lado maranhense) dos quais falaremos neste capítulo.
Noventa por cento da população Tembé do Gurupi fala três
1(nguas: a Tenetehara, a portuguesa (devido a mais de um século de
contato) e a Kaapor (devido à localização na mesma área Alto
Turiaçu, dos Urubu-Kaapor). Sua população hoje é de cerca de 170
pessoas distribuídas em quatro aldeias, às margens do rio G urupi. A
maior delas é a aldeia Canindé.
A partir do fina 1 do século passado, a população T embé
começou a decresce r vertiginosamente, devido, princi palmente., ao
contato com os regatões e sucessivas epidemias de gripe e sarampo.
Segundo algumas fontes, de. meados do século X 1X a meados do
século XX, a população Tembé teve um decréscimo aproximado de
2.250% (em 1872 existiam 9.000 Tembé, em 1930 eram 1.068,
f icando em 1940 entre 350 e 400) . A população continuo u
decrescendo até~ década de 1970, quando então se in icia um lento
processo de recuperação demográfica, ficando no Gurupi, em 1978,
apençis 124 pessoas e, em 1985, 157.
·
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Em fins do século passado, viviam nesta região, além dos
Tem bé, os Turiwara, os Amanajé, os K rên:. Yê ou Arapariti ua
(Timbira extintos), os Guajá, os Kaapor e ne~rosquilombolas.
Os Ternbé, já no século XIX, foram submetidos à pol(tica de
aldeamento e, assim, obriqados a diversificar sua economia para
produzir artigos de troca em função do contato com os regatões. Foi
assim que ocuparam boa parte do tempo com a extração do óleo de
copa íba. Neste intercâmbio comercial, a contínua extorsão
praticada . pelos regatões provocou vários conflitos, como por
exemplo em outubro de 1861.
Nesta ocasião, na aldeia Trocateua, sete i'ndios Tembé do Alto
G urupi atacaram os regatões, matando nove pessoas. O encarregado
da pol (eia que se dirigiu ao local para apurar os fatos espancou todos
os (ndiós e retirou da aldeia nove crianças, que remeteu para Vizeu.
Os índios fugiram para a mata e a aldeia desapareceu. Tendo tomado
conhecimento desta ocorrência, o presidente do Pará, Araújo
B rusque, mandou retirar todos os regatões da área e reuniu os índios
dispersos.
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Esta tomada de posição de Araújo Brusque não foi ditada por
nenhum motivo humanitário, mas sim por motivos econôm icos . Os
regatões fugiam ao controle das colônias e diretorias, impla ntand o
um comércio paralelo.
O modo de vida dos Tembé não diferencia muito dos Guajajara.
O fator básico da mobilidade Tembé é a família extensa, constitu (da
por um número de fam (1 i·as simples, sob a l iderança do chefe do
.grupo familiar. Dentro da família, o pai ou mãe vfúva mantém a
posição de autoridade. Como as esferas públ icas e privadas são pouco
diferenciadas, a política torna-se doméstica e a mulher chega, em
determinadas situações, a ser a 1i'der-do grupo. É o caso da "capitoa
Verônica", líder de maior presti'gio entre os Te.mbé do .Gurupi, da
a Ide ia 1garâpé de Pedra.
As casas Tembé são construídas de taipa e cobertas de ubim. Os
Tembé incorporaram dias santos e batizados cristãos, mas não o
cristianismo como sistema religioso. É o caso da festa de São
Benedito, celebrada em época de Natal, que transformou-se numa
importante cerimônia Tembé. Mistura entre batizado Cristão,
religiosidade popular reg iónal e festa de branco. Os r itos cristãos não
exerceram nenhuma influência nos mitos Tembé . Mai'ra é o principal
héroi cultural e o ciclo místico da criação associa os Tem bé aos
demais povos Tupi-Guarani.
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Quanto às festas, hoje apenas o UW 1RAO H AWO, os ritos da
puberdade, também conhecido como festa do moqueado, é
realizado pelos Tembé do G urupi. Atualmente, o tempo de duriclção
deste ritual, que antigamente era de 24 horas, costuma durar vários
dias, talvez intensificado em decorrência do abandono das outras
. festas, como por exemplo a do mel e do milho. Os Tembé realizam
também o UWI RAOHAW0-1, ritual realizado para a criança não
adoecer, com a introdução de carnes (pássaros) na dieta.
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A subsistência é baseada no trabalho da roça, na caça e
sobretudo na pesca. Os trabalhos de derrubada e queimada das roças
são realizados por todos os homens de uma ou mais fam (lia extensa.
Na sociedade Tembé, o que faz a propriedade é o trabalho e s6 tem
"dono" a terra trabalhada. A mandioca é o princ·ipal produto da
roça. Dela é fabricada a farinha d<água, que é consumida como chibé.
Atua lmente, os Tembé do Maranhão estão localizados na área
ind (gena Alto Turiaçu, demarcada e homoiogada, onde moram
também os Urubu-Kaapor.
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Moça Guajajara pintada para festa
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A FESTA DO MOQUE.ADO
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Os ritos da puberdade feminina são os mais praticados e
enraizados na cultura dos Tenetehara. O motivo disso pode ser
encontrado na importância que a moça tem como agente propulsor
para a estruturação social, política e econômica da família extensa.
Esta cerimônia, chamada de Festa do Moqueado, é ligada ao
período em que a moça tem. a primeira menstrüação. A moça é
reclusa durante alguns dias no interior da casa; através de Uma
divisória de palha. Antes de entrar na reclusão eia é p~iritada com o
suco de jenipapo de cor preto-azül.áda. Neste tempo,. que pode durar
até dez dias, a moça é subm.etida a certas regras alimentares que se ·
prolongam até a realização dé;i festa do Moqueado.
O fim da reclusão é. marcado por um banho no rio ou na lagoa.
Daquele' momento em diante, o pai e parentes ficam empenhados em
propiciar a carne de caça, que é devidamente conservada através do
sistema de moqueado: a carne é posta em cima de um giraü onde,
através de fumaça contínua, ela é desidratada e conservada,
·espantandq ao mesmo tempo mosquitos e outros insetos que vehh arr1
pousar em cima do moqueado.
Gera·lmente a festa acontece no fim do período da estação seca
e iníci-o da estação chuvosa.. No dia da festa,~ moça desde a manhã é
aprontada, revestindo o corpo todo com o suco de jenipapo. Pouco
antes da festa, que começa antes do pôr do.sol, a·moça é ornada com
enfeites de penas no peito e costas e a cara coberta através de penas
de xexéu. Uma saia de pano, p·referivelmente de cor vermelha,
cobre-a da cintura até os pés . .
O início da cerimônia é· marcado pelo toque do maracá,'é)través
do qual o cantor entoa os cantos e dá i n (cio às danças que perduram
durante toda a noite para ·findar ao nascer do sol, quando, para
concluir o cerimonial, a moça distribui aos familiares e aos
participantes da festa a carne devidamente cozida na água, durante
toda a noite, junta.com a farinha de puba .
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OS URU'BU-KAAPOR

1

"Cada um tem uma história grande de
sofrimento para contar".
( Om izo kay -Paresi)

·<#~'dl ·Urubu-Kaapor moram abaixo da barra do

URAIM,
:porérfz.,,,Pg na beira do Gurupi. Suas aldeias acham-se entre
'. as cabeéeiras do Coraci e do Piriá, na província do Pará.
Esta tribo_ vive isolada e sem rela.ção com a população
r
civilizada. Por causa da falta de rela.ção, são pouco
conhecidos, mas que não são de todo sem indústria, ao
menos suas mulheres andam vestidas de saia de um pano
grosso tecido por ela.s mesmas, de algodão que cultivam
para este fim; também seus arcos e suas flexas, que são de
um tamanho descomunal, são muito bem trabalhadas".

Este relato, feito pelo engenheiro alemão Gustavo Dot a
respeito dos Urubu-Kaapor, nos dá uma visão de onde e como vivia
este povo até o ano de 1872, quando ele subiu o rio Gurupi para
traçar a sua planta.
Por .. ~.sso, podemos dizer que os i'ndios Urubu-Kaapor são de
recente entrada no Maranhão, vindos do Pará, andando em marcha
para o leste. Acossados por extratores de produtos florestais, se
refugiaram nas matas à margem direita do rio Gurupi, do lado
maranhense, na s~gunda metade do século passado.
Sua pe.rmanência nas terras maranhenses não foi sem
problemas. " Enfrentaram vários conflitos, pelos quais ficaram

58

..

li

•

:

I

Ornamento labial - Urubu Kaapor • Museu Nacional
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conhecidos no médio rio Gurupi, bem como em cidades distantes,
como Viana, antiga missão jesuíta localizada a 200 km de sua aldeia.
Motivada poc ataques indígenas a fazendas de Viana, a elite
local uniu forças e armas para dar caça aos Kaapor do alto Turiaçu,
em 1923, quando morreram cerca de 50 índias, inclusive mulheres e
crianças. O peri'odo de maior investida dos Kaapor coincidiu com a
expansão da rede telegráfica, 1igando São ,Luís a Belém, passando por
seu território. Eles costumavam cortar os fias e retirar os pedaços do
metal para fazer suas pontas de flexas.
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Os Kaapor foram "pacificados" pelo SPI, em 1928, devido aos
constantes conflitos nq região. O contato com o "civilizado" custoú
muito caro para eles, se constituindo a pri nc ipa 1causa das ep-idem ias
de gripe, sarampo, coqueluche e outras moléstias. Isto provocou um
forte decréscimo populacional, caindo sua população de cerca de
3.000 para 1.500 índios na década de 40, para 700 no início da
década de 50, e para 450 na década de 60, permanecendo assim até
1978, quando lentamente começou a haver uma certa recuperação
populacional, alcançando hoje apróximadamente 600 índios. Até
essa data a mortal idade infantil era da o rd em de 400 por mil.
A abertura da B R-3 16, que começou em Santa 1nês à- partir de
1963, rumo a Belém, trouxe um grande contingente de .camponeses
em busca de terra livre, bem como estimulou a criação dos povoados
d~ Bom Jardim, Ausilândia; Chapéu de Couro, Zé Doca, Araguanã,
lgarapé Grande dentre outros. Sucessivamente, com a instalação do
projeto de colonização do Alto Turi, promovido pela SUDENE,
através da COLO N E, foram im plantados vários núcleos
populacionais que fazem fronteira com a atua·! Área Ind ígenas Altó
Turiaçu, onde vivem os Kaapor, ocasionando invasões para caçat e
até para botar roças .
.
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A passagem de uma sociedade combativa a uma sociedade
::,;-,fraquecida, dividida em pequenas aldeias, e o violento decréscimo
populacional, com .c ontínuo aumento da mortalidade infantil, fez
com que os Kaapor se colocassem frente a uma situação de indecisão
quanto ao futuro e suas condições de sobrevivênc ia étnica. No
entanto, a partir do ano de 1978, a sua população voltou a crescer
por diversos fatores, entre os quais está um sério atendimento
médico aos índios e sobretudo a demarcação de sua área, que lhes
infundiu mais segurança e vontade de viver. Um fató contudo é
inegável: a partir de 1978 muitas mulheres que antes eram
consideradas estéreis começaram a engravidar e desde então o i'ndice
de ,natal idade vem aumentando na ordem de 8 a 9% ao ano.
'

.
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O nome Urubu-Kaapor (moradores da mata) nos faz entender a
importância que a floresta tem em sua vida. A mata não é só fonte de
alimento, mas é, acima de tudo, fonte de vida no seu ·Sentido mais
abrangente. Ela é a grande inspiradora de mitos. A vida econôm ica
dos Kaapor reflete um profundo conhecimento da floresta e por isso
devotam um grande respeito ao seu ecossistema.
A caça, a pesca, a coleta e a lavoura são feitas em épocas e locais
determinados. de acordo com o ciclo anual de atividades de
subsistência. (Ver mapa Darcy Ribeiro).
Embora conheçam as armas de fogo, continuam usando arco e
flecha tanto para caçar corno para pescar.
A agricultura é ainda a fonte mais segura de alimentos. Plantam
muitos produtos diferentes (28 espécies), mas a mandioca ocupa
ma is da metade de suas· roças. Os Urubu-Kaapor, como todos os
povos Tupi, têm uma grande intimidade com o mundo sobrenatural.
Os pajés têm um papel muito importante na sociedade. São eles que
''contatam com os espíritos", curando as doenças e conduzindo as
festas e rituais.
As principais cerimôn ias referem-se aos mo mentas de mudança,
tanto na vida ·comunitária, cómo na individual. Assim, a posse do
novo chefe da aldeia é celebrada e.cm um ritual todo especial, onde o
velho chefe entrega ao novo as flexas e o cocar, tornando-o
semelhante a MA (RA, o herói que criou o universo e lhes trouxe a
cultura, através dos ensinamentos, e que, eventualmente, foi embora
aparentemente para algum lugar indefinido e que poderá voltar a
qualquer momento.
A vida de uma pessoa passa por três etapas diferentes e
importantes:
a primeira se dá cerca de seis meses depois do nascimento,
quando é dado um nome à criança. É chamada de batismo.
"Os U rubu-Kaapor conservam de modo r (g ido e puro este rito.
Ao nascer uma criança de sexo masculino, furam-lhe os lóbulos
da orelha e o lábio inferior. Ao atingir mais ou menos O$ seis
meses de idade, dependendo das circunst~ncias temporais
(clima), a criança é batizada. O ritua 1 começa à noite com o
cauim (bebida alcoonca obtida pela fermentação de cajú,
banana e outras frutas}, seguido de cantos e dança, geralmente
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SUCESSÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, CAÇA; PESCA
E LAVOURA DOS INDIOS URUBUS .
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puxados pelo pajé. Ao nascer do dia, u padrinho levanta a
criança em direção ao sol e proclama o nome que para ela
escolheu".
a segunda quando o indivi'duo passa para a fase adulta, com um
rito de iniciação ou de puberdade para a moça após a primeira
rnenstruação.
a terceira, por fim, quando uma pessoa morre e sua casa é
queimada através de um ritt,Jal.

Diodema horizontal - Museu Nacional

I

A arte plumária dos Kaapor expressa a habi 1idade no manuseio
das penas, na com binação harmoniosa das co res. Utilizam penas de
30 diferentes tipos de aves, totalizando 70 tonalidades. Com elas
confeccionam diademas, brincos, braceletes, q ue usam como
ado rnos diariamente, mas sobretudo nos d ias de festa.
Apesar de viverem numa área demarcada, os Kaapor enfrentam
ainda sé rio s problemas, devidos à contínua ameaça de invasão por
parte de madeireiras, caçadores e lavradores sem terra. A área se
encontra também sob a influência do Programa Grande Carajás e já
existem pedidos para pesquisa e lavra de mi nério dentro dela. Há
ainda a ameaça constante por parte de garimpeiros que estão
trabalhando nas proximidades da área ind (gena, às vezes
invadindo-a.
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ºNão são poucas a<J histórias de lndios ·que foram levados ao
desespero, em consequência da expansão de nossa sociecjade.sobre
suas terras e sua cultura. Virá, lndio Vrubu-Kaapor, foi. um deles.
,
Em 1939, uma epidemia de gripe havia assolado a aldeia que
Virá era chefe, matando . também um filho seu. Por isso ele
declarou-se, inaron. ºQuando alguém está inaron é imediatamente
abandonado por todos. Normalmente, a pessoa se cura rapidamente,
quebrando potes, flechando os animais de estimação e, nos casos
mais graves, derrubando a própria casa. Passada a crise, os parentes
voltam como se nada houvesse acontecido, reconstrói-se o destruldo
e a vida prossegue. /Vias logo se viu que não se tratava de um sÍlnples
caso de inaron, pois Virá caiu novamente num estado cada vez mais
profundo dé tristeza. Ele estavaapiay.
Para curar-se, o chefe da aldeia resolveu experimentar outro
caminho aconselhado pela tradição tribal para as grandes crises
morais:
transformar as
tensões
emocionais em
furor
guerreiro./Vf~smo assim, ele continuou apiay, pensando no filho
morto.
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Crianças Kaapor
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Virá tinha ainda energia para uma última tentativa, aquela de
que falavam os mitos: ir vivo ao encontro de Maíra, o criador. Para os
Vrubu-Kaapor, esta é a empreitada mais terrível, pois nada indica
que Maíra os acolherá. Maíra, para os Kaapor, não é só o Deus
criador, mas também urn ser vivo e atuante. Alcançá-lo com o
próprio corpo ainda é possível desde que a pessoa esteja disposta a
suportar as provações.
E Virá estava.. Pintou-se então de vermelho e preto, conforme
ensinou Nlaíra aos Vrubu-Kaapor. Enfeitou-se com os adornos
plumários que também foram dádivas do criador. E pegou o arco, as
flechas e um cesto com farinha, que deveria levar a Malra e dizer,
quando se encontrasse com ele: ºEu sou sua gente, a que come
~
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farinha'~
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Ivo rumo que tomavam Virá, sua mulher e os dois filhos iriam
dar fatalmente em São luls, capital do Estado do Maranhão. IV/as,
para ele, esse era o caminho da morada de Malra. Depois de terem
percorrido três centenas de quilômetros, encontrararn um
acampamento de sertanejos que avançavam pela mata maranhense.
Vendo Virá com o corpo pintado e armado de arco e flechas., se
lançaram contra eles, prendendo e espancando-os. Como não
apareceram outros índios, foram soltos e deixados à própria.sorte.
/Vos outros vilarejos, a mesma recepção se repetiu. Conta Katãi,
a esposa de Virá: nos Karalwa (como os Kaaporchamam os brancos)
falavam, falavam. Virá não escutava, não entendia nada. Virá falava,
gritava que ia ver Maíra, mas ninguém entendia nada. Mais tarde
chegaram os Karaiwa que escrevem. Disse a Virá que aquele não
podia ser o caminho de Malra, mas ele sabia que era. Ele ficou iflaron.
Nós não quer/amos seguir adiante, ele nos espancava e obriga.va a
seguir. Todos os dias batia em nós'~
Quando chegaram a Viana, cidade maior que as outras, as
autoridades não aceitaram um índio nu. Mas não foi fácil prendD-lo.
Para colocar Virá na canoa que o levaria a Sãó Luís, os barqueiros
quebraram os remos em sua cabeça e o amarraram. Na capjtal, foi
preso pela polícia. longe da mulher, dos filhos e sem possibilidade
de fugir, entrou em desespero na prisão, ferindo-se todo. Assim foi
encontrado pelos funcionáriós do Serviço de Proteçlo ao lndio, que
o tiraram da cadeia.
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Os três seguiram então para a praia da Madre de Deus. Tentaram
atravessar de barco o rio Bacanga, mas, como a maré estava baixa,
Virá e o seu filho se jogaram na água e nadaram até a.praia, onde
deram com um grupo de pescadores. Sem ninguém. saber o porquê,
começaram a brigar. Uirá foi amarrado e em seguida espancado.
Depois de muito esforço, conseguiu se livrar das cordas e das roupas.
Nu, começou a nada., com espantosa rapidez. Mas novamente é
alcançac!o pela policia. Como a mitologia .Kaap<ir identifica o
caminho de Mafra com o mar, é provável que Uirá tentava
novamente alcançar a morada do herói mítico.
A história termina na viagem de volta para a aldeia, pelo rio
Pindaré. Virá não suportou pensar qw voltaria para o seu povo
depois de tudo que tinha passado. Por isso, /qncou-se ao rio. Os
pescadores que recolheram seu corpo tiveram que matar as piranhas
que vieram envolvidas nele. De Uirá so ·re$taram mesmo os ossos.
Todo o seu corpo havia sido devorado·p or piranhas.
Apesar de tudo, Uirá cumpriu o destino que se propôs.. Não
podendo ir vivo ao encontro de Maíra, acábou escolhendo a morte,
que é também o caminho para o criador"
(Do livro Virá Sai.à Procura de Deus: Darcv Ribeiro, 1980).
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Homem K aapor
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+OS GUAJÁ
•

"O único mato que a gente estava
reservando, propriamente, os brancos já
de"ubaram tudo. Pros meus netinhos,
pras crianças lá não vai ficar mais mato de
jeito nenhum. Entllo, é isso é que é a nossa
dor, é isso, né? Muita gente, muita gente
quer ter muito luxo pra si... Entllo é isso'~
(lakam -Kaingang)

•

•

Os Guajá, (ndios de lr'ngua Tupi-Guarani , são o último povo
nômade e sem agricultura do Brasil.
O ivididos em pequenos bandos de quatro a trinta pessoas, os
G uajá estão localizados nas matas altas dos rios Pindaré, Caru,
Turiaçu e Gurupi, no Estado do Maranhão. Desde os meados do
século passado se têm not í eias da existência dos G uajá nessa região.
Acossados pelos Kàapor e Tembé Tenetehara na altura das
'
cabece iras do rio Turiaçu e médio Gurupi, e pel os Guajajara no alto
rio Caru, os Guajá fizeram do nomadismo a principal arma de defesa
e sobrevivência. E, no início desse século, a sua população talvez
chegasse a 600 pessoas.
Mas, a partir da década de 30, com o espantoso decréscimo
populacional dos Guajajara, T embé e Kaapor, dizimados por
constantes surtos epidêmicos, os Guajá crescem em número, se
espalham e ampliam suas bases territor ia is até os rios Zut (ua e
Buriticupu. É possível que tenham atingido o ápice da sua
população, por volta do início da década de 1950, com 800 a 1.000
pessoas .
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Foi a época em que caravanas de lavradores dos vales dos rios
ltapecuru e Mearim, esbulhados de suas terras, e de nordestinos,
fugindo da seca e à procura de mata e água, deram in (cio à ocupação
do Noroeste do Maranhão, penetrando nos vales dos rios Pindaré,
Caru e G urupi.
A abertura das rodovias 8 R 316 ( Recife-Belf. i) e B·R 222 (São
Lu ís-Açailândia) atraiu e incentivou o avanço Ja frente agrícola
camponesa e, no seu rastro, a grilagem da terr l . Criaram-se novos
municípios (Santa Luzia, Bom Jardim e out í os) onde antes era
habitat tradicional dos G uajá, Guajajara e Kaapor.
O contato contínuo das frentes de expansão com os Guajá
provocou, logo de in í éio, uma drástica diminuição da sua população
pela transmissão de doenças contagiosas (sarampo, gripe,
coqueluche, malária etc.} e mesmo pelo assassinato premeditado que
causou a dispersão de vários segmentos do povo Quajá, o isolamento
de 'vários grupos uns dos outros e, portanto, a diminuição da sua
capacidade de auto-reprodução biológica, como ainda está se dando
atualmente com alguns grupos.
A partir de 1982, a situação dos G uajá se tornou ainda mais
dramática com a implantação do Programa Grande Carajás nos seus
diversos segmentos.
Os órgãos oficiais de assistência ao índio, SPI, e
posteriormente, F UAN 1, pouco ou nada fizeram para proteger e
defender o povo Guajá.

-

..

SITUAÇÃO ATUAL
Não se tem dados suficientes para calcular com precisão o
número dos Guajá sobreviventes.
Conforme dados recai h idos recentemente, o Posto 1nd í gena
Awá, da FUNAI, localizado na A.I. Caru, assiste e mantém contato,
de formas diferentes, com 72 Guajá; e o P.1. Guajá, localizado na A.I.
Alto Tu ri, com 37 ( 1986).
Há informações (dos mesmos Guajá contatados, de índios
Guajajara, de caçadores, peões, posseiros, empregados de fazendas,
madeireiros, colonos .. .) da existência, de outros grupos
perambu-lando dentro e fora de áreas ind i'genas, cercados pelas

70

•

•

Foto: Carlos Ubbiali

Mulher e criança GuajA
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Guajá

•
•
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frentes de conqui sta e forçados a reve lar a sua existência, mas
procurando lugares de mais difíci l àcesso e fugindo de qualquer
contato.
Um cálculo, muito aproximado, desses grupos daria um número
de mais-de 100 pessoas, totalizando cerca de 200.
Das regiões da floresta da Serra da Desordem, ainda virgens,
que, sem dúvida, representam uma base trad ic iona l da imemorial
. presença dos G uajá, não se tem quase not (eia.
A tualmentea m.aior parte do território histórico dos Guajá, que
a pa rtir de 196 1 coincidiu com a Reserva· Floresta l do G·urupi (Dec.
no. 51 .026 de 25/07/61), está ocupada por milhares de posseiros,
invadida por centenas de latifúndios (de l500 a 4500 ha } e por
empreendimentos, agro-i ndustriais (Cacique, União, Varig, Sunil,
Sanbra, Socic, 1rmãos Galletti .. .), ilegal e impu nemente insta lados,
rasgada pela f errovia Ca rajás, loteada pelo G ETAT , e o restante
pleiteado para ser leito de implantação dos projetos (ferro gusa,
carvão vegetal , agro-pecuária) planejados pelo Prog·rama Grande
Carajás.
Os Guajá estão ent regues ao seu destino.
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OS TIMBIRA
•

"Talvez muitos de nós devam escrever a
nossa história indígena com o sangue, mas
um dia faremos o V da vitória para o
Governo e para a Funai. Seremos vitorioSOS".

(Marçal Tupã-y - Guarani)

•
•

São chamados de Timbira os povos que habitavam as campinas
do sul do Maranhão que, a partir do século X I X, tiveram seu
território invadido pelos criadores e rebanhos vindos de vá rias
direções:
- dos sertões de Pernambuco e da Bah ia, através dos r ios São
Francisco e Parna íba;
- de Goiás, descendo pelas margens do rio Tocantins;
- do Maranhão, mesmo, avançando ao longo do Vale do ltapecuru .
. A prin ci'pio r esistiram, enfrentando o in imigo que havia
organ izado poderosas .bandeiras, compostas de cem a duzentos
home ns aliciados ent re os sertanejos e postos sob o comando de um
caud i 1ho local.
Os (ndios procuravam a paz e eram aprisionados para serem
vendidos como escravos na vila de Caxias, para traba lharem nos
algodoais da costa maranhense . Outras vezes, aproveitavam-se da
rival idade existente entre algumas tribos para q ue matassem uns aos
outros.
As epi d~mias também foram armas eficazes no combate aos
valentes Timbira;O·s Kapiekrã, que hav iam feito uma aliança com os
fazendeirost:ontra uma sub-tribo Timbira, os Sakamekrã, depois de
tê-los derrotad os mudaram-se para os arredores das faze ndas,
abandonando seus roçados e campos de caça.
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A princípio, os fazendeiros garantiram sustentá-los com a ajuda
do Governo, o que não aconteceu. E, para nã.o morierem de fome,
dispersaram-se em magotes em busca de alimentos pelas fazendas de
criação. Começaram os atritos com os fazendeiros, que não estavam
dispostos a sustentá-los.
A solução não tardou. Planejavam atrair os índios para a vila de
Caxias, então atacada por uma epidemia de bexiga, a pretexto · de
uma nova guerra contra outra tribo Timbira. Uma vez ali, a bexiga
daria cabo deles. Os que sobreviveram à terrível' doença ·f oram
brutalmente espancados, quando à procura de alimentos, caiu sobre
eles todo o peso de uma punição premeditada.
Com o tempo, vitimados pelas doenças e pela miséria,
resultantes em parte da escassez de a_limentos, e em conseqüência da
redução de seu território, os Timbira que ficaram nos campos
diminuíram tanto que nem puderam mais fazer face à invasão. Ondé
quer que se estabelecessem, eram · alcançados pelos c·riadores,
renovando-se os atritos, as acusações. de roubo de gado e de
plantações das roças e, por fim, o choque. Neste sécul~, contam-se
'
'
dois massacres perpetrados contra os Canela. O primeiro,, e talvez o
mais violento, ocorreu em 1913, e o segundo, e·m 1963, dos quais
falaremos no capítulo dos Canela.
As colônias militares, fundadas pelo Governo da Provi'ncia do
Maranhão e Grão-Pará, especial.mente a colônía Leopoldina , no alto
Mearim, no lugar denominado Bacabal, tiveram muita ·influência ·n o
contato com estes índios. Aliás, foram responsáveis pelo
desaparecimento de muitas tribos.
O Presidente da Provt'ncia dó Maranhão, Eduardo 01 ímpio
Machado, dirigindo-se à Assembléia Provincial, em 1853, fala dos
ferozes Timbira, como terror dos lavradores da região de Viana "e
que se acham afinal de pazes conosco e dispostos de ser aldeados".
Segundo o indigenista Nimuendajú, esses grupos seriam os
K re-yé e os Pobzé que, desde 1850, especial mente a partir de 1853·,.
começararn a apresentar-se pacificamente, em número considerável,
aos moradores de Bacabal, no Mearim·, e, assim, acabaram por serem
aldeados na colônia Leopoldina. Neste último ano, eles seriam cercà
de 500 homens. Posteriormente, em 1855, uma febre epidêm i·ca
atingiu a colônia, dizimando muitos índios e levando os outros a
voltarem para as suas áreas originais. Por volta· de 1862, confórme
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informação de N i múendajú, Leopoldina teria cerca de 336 índios:
158 Timbira { Ku kôekamekrá), 87 c·remzé {-Kre-yé) .e 91 Pobzé. Essa
parece ser, aliás, a última menção a esses r'ndios Timbira-Pobzé que,
segundo N imuendajú, estão extintos. { N im uendajú 1946).
Hoje, da grande nação Timbira, restam apenas os Canela
Apaniékrá, Canela Rank·o kamekrá, Krikàti e Gavião Pukobyê no
Maranhão, Krahô e Apinajé, no Gqiás, e Gavião Parakateyê, no Pará.

..

..

De$6nho de Kopkwyi - mulher Canela (27 anos)

. abede-

Cidade de Barra do Corda.
Aldeia Guajajara.
Aldeia do Ponto, Ramkokamekrl.
Aldeia de Porquinhos, Apãniekra.
Aldeia da Taboquinha, Kríkati.

ASPECTOSGERAISIJACULTURA TIMBIRA
Os Timbira, de modo geral, têm tradições muito próximas,
podendo-se atribuir-lhes uma origem comum. Eles se dividem em
orientais e ocidentais. Os orientais estão situados à margem direita
do rio Tocantins: Gavião Parakateyê no Pará; Gavião Pu kobyê,
Krikati, Canela Rankokamekrá e Canela Apaniékrá no Maranhão; e
Krahô no Goiás. Os ocidentais encontram-se na margem esquerda do
rio Tocantins, sendo eles os Apinajé no norte de Goiás.
Seu habitat natural é o sertão {chapadas) com vegetação rasteira
e árvores escassas e de pequeno porte . São exceções os Gavião do
Pará e do Maranhão, que vivem na mata. Suas aldeias são constru (das
de forma circular, com as casas na periferia e o pátio no centro de
onde partem çam inhos em forma de raios rum o às casas. Geralmente
são construí-das de pa 1ha de côco ou piaçava, existentes na região.
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A vida na sociedade Timbira está permeada por diversos ritos.
Existem ritos · para ordenar as relações entre os parentes ·
consangüíneos e os afins, para o ciclo anual, dividido entre a estação
seca e a estação chuvosa, para iniciação de crianças e jovens numa
nova etapa da vida social e para os ciclos de v.ida relacionados com a
procriação, os nomes pessoais, o casamento e a morte .
Para ordenar
a participação das pessoas nos ritos, existem
vários pares de metades, alguns dos quais se dividem em grupos
menores. .Na aldeia, as oposições fazem parte do dinamismo do
dia-a-dia. Ex: dia X noite, vivos X mortos, seco X molhado, cru X
cozido. O principal par de metade é a oposição entre a estação
chuvosa e a seca. Cada uma das metades possui uma série de nomes
próprios, de modo que cada pessoa necessariamente! pertencerá a
uma ou a outra, conforme o nome que receber .

•

•
•
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A ·c·orrida de toras é uma das atividades onde as metades têm 'um
papel fundamental . São dois grupos, um de cada metade, que correm
um longo percurso, onde cada gr:upo revesa uma pesada tora de
buriti, tendo como chegada a aldeia, sempre na f re nte de uma casa
pré-determinada. É uma das principa is atividades esport ivas, sem
deixar de ter, no entanto, uma forte dimensão rei igiosa.
Na aldeia ex istem doi s ou mais tipos de 1 íd eres escol hidos pelo
grupo:
- o chefe, ou capitão ( Pa 'h í}, responsável pela s relações externas da
aldeia. Ele tembém mantem a ordem dentro dela e geral mente é o
1íder da facção mais poderosa no momento; ·
- os prefeitos, sempre em número de dois, que pertencem à mesma
métade e exercem as suas f unções durante a estação que corresponde
à sua metade, ~n do substitu (dos por outros dois prefeitos, quando
chega a nova estação. Seu papel é coo rd e nar~ as ati vidades diárias da
, . al de ia e dividir os bens · comunitariarnente, co mo por exemplo o
produto dás caçadas coletivas;
..
- além.,destas l ide ranças·, . ex is.t e áinda o conselho dos velhos, do
qua l fazem parte os hom ens da aldeia. O conselho orienta os
prefeitos e discl!.lte com o capitão os problemas mais graves;
·- também o organi zado r da comunidade, o chef e dos rituais e o
cha-mad or são considerad os 1ideranças.
Na organização familiar existem três unidades:
- a família nu clear, f o rmada pelo pai, mãe e .f i lhos.
- o grupo dom éstico, formado por vár ias fam.i'I ias nucleares, onde as
m ul heres são aparentadas entre si . O grupo doméstico é também a
unidade econôm ica.
- o ·seguimento residenr-ial, form ado por grupos domésticos que têm
4ma origem com um. Sua caracter i'st ica mais marcante é que as casas
se mantêm sempre na me sma posição aos pon tos cardeais, 11 i2srno
quando a alde1a muda de lugar.
Dentro dos seguimentos residenciai s existe a exogamia, ou seja,
o casamento se dá sem pre com uma pessoa f o ra da quele grupo.

1
1
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OS CANELA.

,,.

'~caso

estamos pedindo "integraçilo,, e
"emanc'i[Jaçlio " na sociedade dos brancos?
Nlio, nós queremos apenas reconhecimento e
respeito à .nossa integridade física e cultural':
(Mensagem emRuinas de São Miguel).

São conhecidos por Canela os Timbira Apaniekrá . e
Rankokamekrá que hoje estão localizados no município de Barra do
Corda.
O pouco que se sabe deste povo data de 1855, através de um
relatório da Província do Maranhão, onde O 1 ímpio Machado cita os
(ndios Canela como grupos presentes no ·alto rio Pindaré e no
Mearim, enquanto que· no Grajaú são citados os Timbira Mateiro,
muito semelhantes aos Timbira Canela do Pindaré.
A primeira diretoria de Barra do Corda foi criada em 1847 com
;'i1dios G uajajara e '~Mateiro" (Timbira J do Mearim e do Corda. Em
1883, o Presidente J. Manoel Freitas; fazendo uma análise da
situação indígena da Provi'ncia, refere-se aos Canela e "Mateiro"
{Timbira ), que não usam roupa, conservando hábitos de furar as
orelhas e os lábios.
·'
Em 1887, o Diretor Geral dos índios do Maranhão, J ..C. Pereira
de Castro, nos dá a informação sobre os grupos indi'genas que
integram as diretorias parciais da Província, citando no rio Corda a
presença dos índios Canela, como também na diretoria de
Alpercatas {comarca de G rajaú).
Já neste século, dois massacres marcaram profundamente a vida
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Sacola - Tenetehara

Jovem Canela

I

Mulheres trabalhando na roça

80

•

•

..-

dos Canela. O primei ro ocorreu em 1913, quando um fazendeiro
estabeleceu-se com seu rebanho, na chapada das Alpercatas,
próx im o à aldeia Chinela. O gado espalhou-se pelos campos,
afugentando as caças. Os Canela não vi ram outra alternativa, senão
substi tu ir carne de caça pelo boi. Foi aí que os tais Arrudas
p repa raram uma c ilada . Convidaram os Canela para uma festa em sua
faze nda, onde.havia muita cachaça; depois de em briagá-los, caíram
sobre eles, sem deixar um só vivo. Segundo S. Froés de Abreu, eram
para. mais de cem. O segundo ocorreu em 1963 pelo mesmo motivo.
Desta vez, os Canela agiam sob a influência de um 1í der messiânico
que os faz iam crer numa grande transformação, onde os índios
passa riam a ser brancos e estes, passaria m ser ( nd ios. Os fazendeiros
de Barra do Co rda , furiosos com o desaparec imento de algumas
rezes, orga n izam um ba ndo de capangas. o que resultou na morte de
seis Cane la.

a

..
s

~

Aldeia do Ponto (Canela RankokamP.krl)

•

A t ualmente, eles vivem no munici'pio de Barra do Corda em
duas áreas demarcadas e regularizadas em cartór io :
A. L Porqu inhos, onde vivem 294 índios Apaniekrá;
A. I. Kanela, onde vivem 791 índios Ran ko kamekrá .
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A distância entre as aldeias e a cidade de Barra do Corda e a
precariedade da estrada, dada a grande quantidade de areia, garante
um relativo isolamento, que em parte contribui para que este povo
permaneça com a sua cultura quase intacta.

..

O Vice-Presidente da Prov(ncia do Maranhão, Brigadeiro
Manoel de Sousa Pinto Magalhães, ef11 ~m relatório datado de julho
de 1854 se refere aos Canela como " o mais feroz de todos os
selvagens e também os mais desconversíveis", o que nos faz entender
os Canela como um povo culturalmente resistente à "cívil ização".
Este povo, de fato, mantém sua. culturri viva e dinâmica. A
aldeia é bem estruturada e cuidada nos m'ín imos detalhes para
aparecer o círculo bem delineado. A rrianifestação cültura"I,
expressada com festas e rituais, permeia a vida deste povo que, como
todos os Timbira, encontra sua força çje resistência na tradição
cultural, que regula o relacionamento de cada indivi'duo com a
natureza e com a sociedade na qual vive.

f

'
Mascara trançada de palha de buriti. fndios Ramkokamekrd-Cane/a. Desenho de Salvador de Lima
a partir da peça do Museu Nacional.
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As festas são bem participadas e ne las, o dualismo das metades é
manifestado claramente como forma de relacionamento e de
antagonismo. A cor rid a de toras é a manifestação máxima disto,
sendo que entre os Canela é praticada a "corrida da tora grande", já
em desuso entre os outros Timbira.
A 1íngua, uma va riante da 1íngua T i mbira, é falada por todos. A
maioria deles são bil (ngües, devido aos mui tos anos de contato.
O sistema de chefia, segundo Nimuendajú (1946), é dividido
entre três categorias com respectivas tarefas para cada uma (ver
cultura Timbira).
A escassez da caça, uma das atividades principais de
subsistência, fez com que os Canela fizessem do artesanato uma
fonte de vida, produz indo 1indos cestos, redes de tucum, colares,
arcos e flechas, saiotes etc.
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Crianças Canela

.t
83
•

OS PU'KOBYÊ (GAVIÃO)

)

"índio quer continuar vida de índio toda
(Tx{[war{[txowi - Tapirapé)

A história dos índios Pukobyê pode ser situada dentro de dois
períodos im'p ortantes, onde se processam duas frentes de
. penetração. A primeira, tendo in i'cio no primeir o quartel do século
X 1X, envolve toda a nação T imbira. A segu nda dá-se entre as décadas
de 50 a 70, com a abertura da Belém-Brasíl ia, atraindo para a área um
grande contingente populacional dividido em dois blocos:
- o primeiro composto por nordestinos fugidos das secas ou
procedentes das antigas zonas de povoação· do Ma rànhão, como por
exe mplo Grajaú;
- o segundo por fazendei r o~ capitaljzados vi ndos do sul da Bah ia,
Minas Gerais e São Paulo, os ~hamados " SU L 1ST AS." .
Esta última fase ma rcou -profundamente a vidá ·dos índios da
reg ião, principalmente os P:ukobye e os K rfkati que tiveram suas
te rras invadidas. Primeiro, pelos lavradores que se viram obrigados a
venderem suas propr iedades a preços vis ou simplesmente
abandoná-las sob as constantes ameaças dos fazendeiros, o que
grovocou uma forte corrida para as áreas hab itadas pelos índios
'
.
Puko byê e Krfkati . Segundo, os "novos sulistas", aqüele? que
chegaram na última década, não encontrando · mais · terras
" disponíveis", e com o menor poder de barganha, voltaram-si?
tam bém para as zonas de mata a inda "não ocupadas", comprando
terras pertencentes a posseiros localizados em área·s indígenas,
ocasionando o aumento do conflito.
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Um dos episódios mais dramáticos resultante desta situação
ocorreu em 1976, quando o fazendeiro paulista Otávio Toledo, o
"Otavão", ateou fogo em todas as casas da aldeia Rubeas, depois de
muito ter-humilhado os seus habitantes. Tal acontecimento fez com
que os Pukobyê abandonassem esta aldeia, indo residir junto aos
outros Pukobyê da aldeia Governador.
.
Quanto à localização, os Pukobyê acham-se situados numa área
demarcada, a 1O km da sede do município de Amarante. Contudo ,
até o seéulo passado eles viviam em duas aldeias, Recurso e·são Félix,
situadas a uma distância de 16 km uma da outra, ·a norte e a sul do
''Morro do Chapéu".
Quanto à população não temos dados precisos. Apenas
podemos afirmar que após sua pacificação, ocorrida por volta de
1850, em 1858, época do grande conflito provoc.ado pela frente
pasto ri 1, o exército Pu kobyê_era constituí do de 1.000 homens . .Anos
depois, este número caiu pàra 600 ho·meris, chegando à cifra de 270
pessoas em 1929, englobando as duas aldeias, _Recurso e São Félix.
Na década de 60, já se achavam divididos em quatro aldéias, o
que pode sugerir que a população cresceu: Governador, Riachinho,
São Félix e Rubeas. A aldeia Riachinho, porém., é.abandonada por
volta de 1970, depo'is de uma forte epidemia de gripe, passando os
sobreviventes a residirem na alde ia Governador.
Em i 976, também a al·deia Rubeas foi abandonada, conforme
relatamos acima, por _causa do conflito com ·o pauiista Otávio .
Quanto à aldeia São Félix, esta pode ser caracterizada como sendo
uma aldeia de ocupação cíclica. A aldeia Governador, segundo
informações dos pró·prios Pukobyê, é a ántiga aldeia Recurso, tendo
:- _;cebido este nome em homenagem a um chefe ·"bom e corajoso dos
tempos antigos".
Os índios Pukobyê hoje acham-se novamente divididos em duas
aldeias, sendo que os antigos moradores da aldeia .Rubeas voltaram a
ocupé-la em 1986, inicialmente construindo a aldeia a uma distância
de aproximadamente uma légua da antiga, sendo mudada em 1987 e
reconstruída no lugar ~o conflito.
Vale ressaltar também que os Gavião do Pará, ou Parakateyê,
teriam sido parte dos Pu kobyê, ou Galvião do Leste, que a partir de
1850 teriam compostos uma facção da tribo que não acreditava nas
propostas de paz feitas pelos "civi 1izados" e que, por isso,
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abandonaram o ant igo territór io, indo local izar-se na área de flo resta
onde atua lmente se encontram .
Os Pukobyê man ifestam a própria cul t ura T imbira, atravé ~ dos
ritua is t(p icos deste povo, celebrados com fervorosi dade e
participação.
A 1íngua é um elemento importante qu e os conse rvou coesos.
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Gavião Parakateyê

A chef ia é assumida por duas categoriasde chefe ou Pa 'hé:
O papel de consel heiro é desem penh ado por Ka Jõ Pa'hé, o nde
"Ka" significa "centro da alde ia", sendo considerado,
portanto, como o "chefe que ma nda la no pá t io". Ele tem a
t aref a <:Je orientar a comunidade pa ra seus aspectõs coletivos,
det endo f unções mu ito mais ritual ísticas. A cond ição essenc ial
é que seja vel ho e con heça bem as tradições t r ibais. Entre os
Pu kobyê este ca rgo é vital (cio, mas não heredit ário.
11
O ou tro chefe é denominado Kupén Yom Pa'hé , onde Kupén"
signi f ica "civilizado" ou "estran ho". É "o chefe que ma nda
aq ui fora . t ratçi de ássuntos com o branco". Ele atua com o
mediador ent re í ndios e brancos . A el e ca be a fa fera tam bém de
"coordenação da f orça de trabalho em benef (cio coletivo " no
inte r io r da aldeia. Ele t em que det er o do m da oratór ia, falando
bem a própr ia 1i'ngua e o português, e t em que ser impa rcial nas
at itudes para resolver as di sputas.
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Mulher Gavilo

As mulheres têm um papel importante na comunidade:
servir como elemen t os que podem apelar para seus mari dos,
irmãe.s e filhos no sent ido de evita r conflitos;
tornar manifesto o conflito latente entre os homens, através de
brigas entre elas, impedindo que os homens se envolvam num
conflito que pode atingir proporções irreversíveis, éolocando
em risao a própria sobrevivência do grupo. Estas brigas ·entre
mulheres constituem-se em mais um mecanismo de cont role ou
m.inim izador de conflitos pai íticos entre facções.
O artesanato, como para todos os Timbira, ocupa uma pa rte
importante na cultura Pukobyê. Através de embiras de tucum ou
burut i, confeccionam cestarias, e~tei ras, colares etc. Praticam
também uma técnica de tecelagem, especia lmente em função da
confecção de enfeites, com a qual confeccionam o "hã hr',· uma
espécie de faixa usada durante as festas . Esta atividada.de tecelagem
artesanal é muito desenvolvida entre os Timbira, mas é uma
especial idade dos Pu kobyê.
A pi ntura corporal é m uito usada nos ri tuais, na combinação
das cores vermelha do uru cu e preto azulado do ienipapo.

8.7

OS KRIKATI
"Não estamos brigando, nlio. l:!;stamos reivindicando o que é nosso. Não estamos
também pedindo esmola. O índio cobra o
que é nosso, o que é de direito, o que é da
gente'~

(M~nuel Celestino -Xukuru Kariri)

O povo Kríl<ati está localizado ao Su l do Maranhão, entre as
cidades de Montes Altos e Sítio Novo. Antigamente, seu território
era mais extenso, compreendendo as cabeceiras do rio Pindaré, a
Serra da Desordem, o rio Lageado, o rio Santana' e a margem
esquerda do rio Tocantins, abrangendo as terras ocupadas pela
cidade de Montes Altos e 1mperatriz. Esta última, ai iás, edificada em
cima dos restos de uma grande aldeia Kríl<ati, provavelmente onde
çomeçaram os primeir,0s contatos com o colonizador, através da
colõn iam il itar de Santa Teresa, fundada em 1848.
A história da invasão do território Krfkati iniciou-se com a
fundação desta colônia, onde mais tarde surgiu Imperatriz. De lá
para cá, crono log icamente, temos a ocupação progressiva desta área,
como segue:
Em 1848, a fundação da colõnia militar de Santa Te reza;
Em 1898, a fundação da povoação de Montes Altos pelo
canavieiro Ouirito, que se estabeleceu e instalou um centro
comercia l para atender os fazende iros;
Em 1909, a linha telegráfica cruza pelo povoado de Montes
Altos, ocorrendo um aumento populacional, o que veio
cont ribu ir para elevá-la à categoria de cidade;
Entre 1919 e 1929, os Krfkati tiveram conflitos permanentes
com os fazendeiros locais;
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Em 1929, os Krikati da aldeia Caldeirão, localizada no extremo
do rio Pindaré, viviam pressionados pelos fazendeiros que
invadiram todo o seu território, deixando aos indígenas apenas
a perspectiva de abandonarem seus acampamentos ou serem
massacrados, coisa que aliás já estava programada.
O massacre final só não se consumou graças à intervenção do
encarregado do Serviço de Proteção ao fnd io ( SPI), na época,
Í\~arcelino Miranda, que, para evitá-lo, tenta transferí'-fos para uma
outra área no município de Barra do Corda , ao que os Krfkati
reagiram, exigindo a retirada dos fazendeiros de suas terras.
Marcelino Miranda, porém, persiste no seu plano e, para isto,
requisita o delegado de polícia de G rajáu, com a ajuda de dois
soldados, oara intimidá-los e, dessa forma, conduz í-los para Ba rra do
Corda. Os Kríl<ati, assustados, incende iam a aldeia e fogem para o
mato.
Nesta empreitada, Marcelino Miranda agia sob pressão do
Presidente do Maranhão, Maga lhães de AI me ida ( 1930), que, por sua
vez, se achava pressionado pelos fazendeiros da região .
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Como se não bastasse mais de um século de perseguição, os
Kril<at i ainda hoje têm que suportar vários problemas que vêm
dificultando a demarcação de suas terras, reinvindicada justamente
há mais de dez anos. E is alguns aspect os d ificu ltadores:
- os pol íticos, apoiados por várias autoridades, à cata' de votos;
- a CH ES F que atravessou seu território com as duas 1inhas de.
t ransm issão (Presidente Dutra-lmperatriz};
- a rodovia MA-280 que atravessa a área;
- a infl uência do Programa Grande Carajás com seus projetos sobre a
região (borracha} ;
- a Petrobrás, com pedido de pesquisa de minério dentro da área .
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Isso tudo deixa os Krikati em situação de .total insegurança,
tanto física como cultural, visto que, a cada dia que passa, mais os
fazendeiros avançam rumo à aldeia . Mas, se po r um lado gera
insegurança, por outro reacende a determinação em ir adiante, caso a
justiça dos brancos venha a falha r mais uma vez .
Na ctJltura Krfkati, a cult'ura Timbira permanece viva através da
recuperação de importantes cerimônias e, embora estejam em
contato com os regionais há mais de um século, mantêm intacta a sua
l(ngua .

•
Fo t o: Claudio Zannoni

Festa K rilcati

•

Entre as atividades econômicas está inclu (do o artesanato, pa ra
o qual se utilizam de vár ios mater iais, tais como embira, tala de
buriti, de guarimã, palha de. côco, tucum, sementes, dentre outros,
com os quais confeccionam pacarás , ur upemas, cestos de vá rios
taman hos, colares, estei ras e outros. Utilizam-se de motivos
geométricos para decoração destas peças.
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Quanto à tecé'lagem, utilizam linha de algodão natural e
color ida, para tecerem as faixas usadas nos dias de festa.
Destaca-se, ainda, a pintura corporal, feita com t inta de
jen ipapo e urucu, 011de, mais uma vez, sobressaem os motivos
geométricos. Costumam os Kríl<ati, enfeitarem-se de penas de aves
coladas diretamente na pele. Todos esses adornos estão inseri dos no
cultural,
externando-se
no
dia-a-dia
e,
mais
universo
especificamente,
quando
celebram
algum
acontecimento
importante.
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"O fndio assim está sendo um intruso dentro
de sua própria terra".
(Peny-Kaingang)

•

A situação atual dos povos indígenas do Brasil continua tão
ruim como nos primeiros séculos da colonização. Se houve alguma
mudança, esta se processou apenas nos métodos e formas de
extermínio, conforme depoimento de Ailton Krenak, coordenador
da União das Nações 1nd í genas ( UN 1) at'ravés do texto:

OS NOVOS PIRATAS
"Da mesma maneira como os piratas desciam o Caribe ptll'r
saquear a costa nos séculos XVI e XVII, os piratas
modernos continuam saqueando a América. Só que agora
eles não estão - saqueando com trabucos. Eles estão
saqueando com computadores, satélites. Sofisticaram
muito mais os meios.
No lugar de piratas truculentos, eles estão botando
executivos, presidentes democratas, parlamentares
vacinados. E tudo isto é uma orguestra montada para que o
fluxo de sangria da América Latina continue vivo.·E para
não permitir de maneira alguma que se estanque esta veia
aberta naAméricafatina.
Enquanto tiver uma grama de minério, algum rio correndo
ou uma floresta em pé, haverá um doido inventando e
justificando programas, que chama de desenvolvimento".

-

-----
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Porto do ltaquf

A Amazônia, nessas últimas décadas, tem sido alvo da política
desenvolvimentista do Governo Brasi leiro que, através da abertura
da T ransamazôn ica, tem incentivado a sua ocupação por projetos
econôm icos de empresas m ineradoras, agropecuárias e madeireiras.
O capital naciona l e internacional tem atuado nesta região, de
f orma predatória, não levando em consideração as consequências
desastr osas para as populações indígenas.
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Aos poucos estão sendo instalados os Grandes Projetis: como
Carajá s, Calha Norte, Polonoroeste e as H idrelétricas. Em 1970, a
economia brasileira ganhou novo impulso com a pe·rspectiva de _um.
ambicioso projeto de d.esenvolvimento: o Programa Grande Carajás.
Grandes empresas nacionais e multinacionais passaram, então, a
concentrar suas atençes numa área habitada historicamente por
dezenas de povos indígenas. O grande Corredor Carajás passou a
representar um perigo real para a sobrevivência dos índios e das
florestas localizadas no Maranhão, Goiás e Pará.
Em 1986, uma O_!:Jtra ameaça se implanta na Amazônia. Desta
vez numa região de maior concentração indígena do Brasil. É o Calha
Norte, um projeto de natureza bélico-militar, inspirado na doutrina
de Segurança Nacional e na polít ica desenvolvimentista do
Presidente Sarney.
Tal projeto atingirá 6.500 km da faixa de fronteira, se
estendendo entre Tabatinga, no Amazônas, e o·iapoque, no Am apá .
Envovle 14% do território nacional, mais c inco pai'ses vizinhos
(Venezuela, Colômbia, Suriname, Guianas Francesa e Holandesa). O
objetivo do projeto é de aumentar a presença militar ·na área de
fronteira, demarca r definitivamente as fronteiras, redefi'nir a
política indigenista para as regiões de fronte ira, construir estradas e
h idrelétricas, imp la ntar projetos econôm icos ao longo da fronteira .
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Para as populações indígenas, o Projeto Calha Norte trará
co nseqüências desastrosas. Entre elas, destacam-se a não demarcação
das áreas indígenas e a criação de colônias agri'colas, permitindo
assim a penetração de novos invasores e a entrada das empresas
m ineradoras nos territórios ind ( genas.
O Polonoroeste, outro projeto ·fi nanciado pelo Banco Mundial,
está criando sérios problemas, com a construção da estrada BR-364,
às populações indígenas do Mato Grosso e de Rondônia. É um
projeto de colonização que não leva em consideração a real idade de
muitos povos indígenas, alguns deles aind a se m contato. O projeto
está trazendo sérios problemas também para os seringueiros da
região, criando cont (nu os conf 1itos entre ser i nga l is tas e seringueiros,
que atingem as áreas indígenas.
O Plano Energético Nacional ainda é um grand e empecilho para
as comunidades indígenas, especialmente da região amazônica. O
plano prevê a construção até o ano 1989 de 34 usinas, das qua i~s 14
vão incid ir sobre áreas indi'genas, sete inclusive já estão em fase de
construção. A Eletronorte foi encarregada de implantar nov~ usinas
na Amazôn ia, seis das qua is irão causar um impacto direto sobre
áreas indígenas (Tu curuí, Balbina, Porteira, Samuel, Avila,
J i-Paraná ... ) O plano do ano 20·1O contempla a instalação de nada
menos do que 68 barragens com impacto sobre áreas indígena s na
Amazônia.
... -
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Diante de tudo isso, nos perguntamos: qual será o futuro dos
povos indígenas do Brasil e especialmente da região Amazônica nos
próximos anos? A inve·stida do capital é tão poderosa que irá
destru í-k)s em poucos anos. Estes sobreviventes dos massacres dos
séculos passados e deste século, conseguirão reagir de alguma
maneira?
A resistênc ia dos povos indígenas nos ensina muito a este
respeito e pode nos indicar o caminho. Porém, os Ajuricaba de hoje,
os Cauiré lmana dos nossos dias como poderão reagir diante das
investidas do cap ital que usa todos os meios para vencer e acabar de
exterminar para sempre quem, desde o contato, sempre respeitou o
direito de viver?

.

...

Foto: Julio Azc,rate

'

Organização - a esperança para o futuro•

..
....
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ÚLTIMA

HORA

SAI A DEMARCAÇÃO DA AREA INDÍGENA AW·A
l

=-

No dia três de maio de 1988, no momento em que este livro estava sendo
impresso, um ano e um mês após o lançamento da campanha: "TERRA PARA
OS GUAJÃ", por, parte do Conselho lndigenista Missionário, Regional
Maranhão, com o apoio de várias entidades, foi assinada a Portaria
lnterministerial no. 076, p"êlos Ministros do Interior e- da Reforma e
Desenvo lvimentó Agrário, decretando a demarcação administrativa da Área
lndi'gena AWÁ, território tradicional dos índios Guajá.
A luta em· defesa deste povo e do seu .direito de viver livre e segundo seus
costumes, dura já alguns anos. último povo nômade sem agricultura rio Brasil',
tem ele o direito de perambular pelas matas do Gurupi, territórló traditiorlal de
caça, pesca e coleta. À sociedade nacional cabia ·o dever de evitar o choque
desastroso do cantata forçado que sempre causa muitas mortes ~t'ltre as
populações ind i'genas arredias. Foi neste sentido que o "Estudo e Proposta" de
demarcação levantada pelo antropólogo Mércio Pereira Gomes, no ano de 1985,
atendia a estás.necessidades pleitando 276.000 hectares de terra para os Guaj4.
O decreto assi'nadà rio ·dia 03 dé maio é muita:·inferiõr a.esta proposta;
prevendo este uma área de 147.500 hectares. No entanto,.·no·dia 12 de janeiro
tie 1988, o Presidente da República assindLi o decreto no. 956(4 ç.riançfo a
Reserva Biológica do Gurupi, contígua à área indi'gena, de 341.6~0.hectares,
sob o controle do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal-(! BD F), a
onde perambulam alguns grupos de 'índios Guajá'.
.
Se tomado in~ividualmente, ó território pode ser considerado pequeno
demais, porém sê considerado no seu complexo eng·lobando a área ind(gena
AWÁ e a Reserva Biológica; resulta Lim avanço·muito importante.
Tudo ·isto é fruto da colaboraÇão .de muitas pessoas que, após o
lançamento da campanha e antes mesmo dela, se esforçaram para este·fim, seja a
nível nacional, como internacional sensibilizando a opinião pública e
pressionando os órgãos competentes a tomarem as devidas providências pela
demarcação da Área lnd i'gena AWÁ.
Graças a esta prime ira vit6ria· começam a renovar-se as esperanças de vida
para .um povo que pareciâ destinado ao exterm.fnià diante das ·iAvestidas do
capital naciànal e internacional na área de.ínftuência do Corredor Carajds~ No
entanto, a nossa luta n·ão pode parar aqui.. Outros passos precisam ser dados e
levados adiante. Em primeiro lugar, a·exigência da ·imediata delimitação da área,
segundo os limites fixados pela portaria; em segundo, exigir do IBOF e da
1

·...1 ..
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FUNAI a garantia de defesa da área contra as invasões por parte de madeireiras,
projetos agro-pecuárias e mineradoras; em terceiro, criar condições adequadc,s
para o contato dos grupos que permanecem fora da área.
A luta não pode parar, ao contrário,cadR um deve se sensibiJizar diante do
direito de um povo de viver"f ísica e culturalmente livre.
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PENEIRA
TEN ET EHARA

i; comum se ouvir indagações sobre a vida, a cultura e
a história dos povos ind (genas.
O ponto de referência, na
maioria das vezes, são os livros
didáticos e as notícias veiculadas através dos meios de comunicação de massa. A imagem que fica, quase sempre, é a
do exótico e do pitoresco.
O clamor dos povos ind (genas interpela a sociedade
brasileira. Em contraposição à
"história contada pelo "colonizador", "a oficial", o CIMI
procura resgatar a histór.ia das
nações ind(genas a partir do
ponto de vista do próprio
índio e da própria história de
sofrimento. i; um convite ao
debate .
.
;

Francisco Gonçalves
da Conceição

