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Desde 1979 pre.ocupada com a ques
tão indígena no Maranhão, a
autorã
tem participado ativamente da
Comis
sao Pro-Índio do Maranhão e realizado
pesquisas sóbre o assunto.
''Cultura e sobrevivência dos ín
dios no Maranhão" é o resultado
d'e
uma pesquisa feita a partir de fontes
históricas e de trabalho de
campo e
apresenta um quadro geral das
areas
indígenas no Maranhão e dos povos que
as habitam. Contém infprmaçÕes hist;ó
ricas e atuais sobre o modo de
vidã
das várias · nações ind~genas que habi
tam este Estado e suas relações com a
sociedade brasileira. Enfoca, também,
as·· possiveis conseqUências que a
im
plantação do Programa Grande Carajas
trará para as populações indígenas e
seus territórios.
Este livro inicia o contato da
Universidade Federal çlo Maranhão com
a realidade indígena do Estado.
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As informações .contidas neste trabalho resultam das pes
quisas levadas a efeito durante a execução, em 198~, do projeto
"Le
vantamento da situação das áreas indígenas no Maranhão",
financiado
pela Universidade Federal do Maranhão através da Pró-Reitoria de Pes
....
- Trata-se de um quadro da s1tuaçao
. - das popul~quisa e
Pos-Graduaçao.
ções indígenas no Maranhão e dos seus territórios acrescido de infor
.....
.maçoes historicas sobre o contato destas populaçoes com a sociedade na
c ional envolvente.
Muitos dos dados aqui apresentados são temporais, na me
dida em que sofrem freqüentes modificações . Nesta categoria incluem-se
especialmente os dados relativos ao número e localização das aldeias,
número de funcionários do Órgão tutor e o censo demográfico. Os dados
demográficos aqui trabalhados foram obtidos junto aos relatórios bi
mest rais que os chefes de postos indígenas remetem ã 6~ Delegacia Re
gional da Funai em são Luís e correspondem a julho e agosto de 1983 -:

Capa: Ezequiel Silva Filho

ISBH

A parte introdutória deste trabalho contêm informações
ge rais sobre a questão indígena no Maranhão, a partir de uma visão his
tórica, e dados sobre a tutela e assistência aos Índios no
Estado-:
Contêm também uma exposição dos objetivos e procedimentos
metodoló
g1cos que nortearam a coleta de dados.

Ficha catologrâfica elaborada pelo Setor de Referência da
Biblioteca Central da UFMA

A segunda parte contêm as informaçÕes sobre os povos in
dÍgenas que vivem no Maranhão e a situação dos territórios que
habi
tam. AÍ estão reunidos dados sobre as populações indígenas, especial
mente aqueles referentes ao modo de vida e ao contato com a sociedade
nacional envolvente.

A t~rceiro parte é dedicada à implantação do Projeto C~
rajás, que requereu atenção especial com relação ãs conseqUências que
tal empreendimento estava trazendo para os povos e territórios indíge
nas, fazendo-se uma rápida análise dos impactos desse empreendimento
sobre os territórios indígenas.

.
Coelho, Elizabeth Maria Beserra
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Levantamento da situação das areas indígenas
- Lu1s,
.,
no Maranhao; Relator10 de Pesquisa. Sao
PPPG/EDUFMA, 1987.

-

(Coleção Ciéncias Sociais. Série
gia, 2.

Na quarta e Última parte encontram- se as conclusões
geridas pelos dados analisados.

Antropol~

São Luís, janeiro de 1987.
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Quando se trata de elaborar um quadro geral da situa
ção indígena no Maranhão, há um dado histórico relativo ao processo
de população, que de certa maneira resume toda a problemática
que
envolve os gnipos indígenas no Maranhão, como em todo Brasil. Em 1612,
quando os ~olonizadores franceses aportaram na Ilha de São Luís, a
população indígena local era estimada em cerca de 12.000 índio~. No E!
tado como um todo, as estimativas apontam uma população de aproximada
mente 200.000 Índios. 1
Vencidos nas guerras, espoliados de suas terras, dizi
mados pelas doenças infecciosas e pela fome, nestes quatro séculos de
colonização desapareceram vários grupos tribais no Maranhão.
A escravização do índio no ~taranhão ocorreu principa.!_
mente através de expedições guerreiras como as entradas e bandeiras.Os
índios foram escravizados para servir como mão-de-obra nas grandesplan
tações de tabaco e açúcar. A mão-de-obra indígena era utilizada tam
bém no trabalho doméstico.
A catequização foi outro elemento ftllldamental na colo
nização e respo~áv~l por grande parte do extermínio senão físico, cul
tural dos índios. A catequese esteve claramente comprometida com a e!
cravidão e especialmente os jesuítas destacaram-se nas formas de manu
•
tenção do trabalho forçado, utilizando-se de métodos c.oercitivos asso
ciados à distribuição de presentes.
A política indigenista da coroa caracterizou-se por
una constante contradição e incohsistência. A legislação oscilava en
tre os interesses dos colonos, que desejavam escravizar os índios e
os esforços dos missionários, que tinham por objetivo convertê-los ao

1

-

GOMES , Mércio Pereira. 'lbe Ethnic Survival of Tenetehara In.dians of
Maranhão, Brasil. Universidade da Florida, EEUU , 1977, 60p. Disser
tação de Doutorado.

•
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cristianismo e fazê-los adotar os costt.Ulles tios civilizados.
Exemplo
disso é o primeiro regimento do Governo Português relativo aos indíge
'
nas que continha as se~intes disposições: "a conversão dos :ã:ndÍgenas
'é que constitui o motivo do povoamento do Brasil, estes devem ser bem
tratad9s e caso sofram aigum dano seja-lhes concedidá toda a repar!
ção, punindo-se os responsáveis" 2 • Entretanto o mesmo documento pe~
tia que se desse combate aos Índios que agissem czomo inimigos, e
ma
tá-lo~ ou fazê-los prisioneiros.
Por outro lado, o grande responsável pelo processo de
decréscimo R<Jpulacional dos povos indígenas foi o contato em si com o
branco, que serviu tOffiCY transmissor de graves epidemias que destruíram
tribos inteiras.
Atualmente a legisiação brasileira referante aos po
vos indígenas lhes atribui direitos e estabelece limitações. Dentre os
direitos, o mais ~rtante é o que se refere à posse permanente das
terras por eles habitadas, com direito ao· usttfruto exclusivo das ri
quezas naturais e de todç:s as utilidades nelas existentes. No que se
reEeré às limitações, a mais significativa é a imposição de un tutor,
na figura da prÓRria União, limitando a capacidade civil dos Índios e
até mesmo a possibilidade de discutir os critérios da tutela. A tute
la exercida pela União extrapola os limites do Direito Civil.
Nesse
indíge
sentido ê que Carlos Mâres afinna que o tutor dos interesses
nas deve ser pessoa jurídica de Direito Privado que. exerça a tutela,
rião por del~gação, mas pqr instituição direta e sobre a qual não pos
sa ter nenht.Ull tipo de interferência do P9der P'Úblico, senão na fonpa
jurisdicional através da Màgistratur~ e do ~linistério Público.
A administração da tutela indígena é feita então pe
•
la Ftmdação Nacional do Indio (Ftmai), através de sua Presidência, se
diada em -Brasília, assesso-rada por vários departamentos tais como o
Departamento Geral de Patrimônio Indígena e o Departamento Geràl
de
2

MELATTI,JÚlio César. ludios de Brasil. São Paulo,Hucitec 1980, . 186p.

3

SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Alguns pontos sobre os povos in
,d Ígená e · o Direito. In: SANTOS, Sílvio Coelho dos, org. O !ndio p~

A Funai foi criada em 1967, em substituição ao Servi
ço de Proteção ao fndio - SPI, que foi extinto após COIIIJ.lrovadas denún
cias de corrupção interna e massacre de povos indígenas.
A nível regionâl, a administração da tutela indígena
é feita através das Delegacias Regionais que executam as diretrizes
centrais do órgão. Em contato direto com as' populações indígenas atuam
os Postos Indígenas, que geralmente localizam-se· nas áreas indígenas •
•
Em São Luís está sediada a 6a. Delegacia Regional da .Fu
nai, que tem sob sua jurisdição 16 postos indígenas localizados em 10
áreas indígenas. Há algumas áreas que não possuem postos, assim como
há mais de um posto em outras áreas. A nível das áreas indígenas, o
em
funcionário qµe detém maior poder·· é o chefe do Posto, àuxiliado
suas tarefas por urna equipe composta de um enfermeiro, u,ir .professor, âs
•
vezes um técnico agrícola, e algm.s trabalhadores braçais.
A 6a. Delegacia Ínant~m em São Luís urna casa que fun
ciona como hospedaria, localizada no Bairro dO Turu, ,a çerca de 11 km
do centro da Cidade. Hospedam-se nessa casa índios que vêm a São Luís
para realizar tratamentd de saúde ou mesmo resolver negócios.
--- A assistêneia médica é efetivaaa através de urna equ_!
pe volante de saúd~ - EVS - constituída por um médico; urll dentista e
duas enfermeiras, que realiza visitas periódicas às aideias. A F~i
mantém convênios com o !NAMPS e o FUNRURAL, sendo possível aos Índios
utilizar os serviços médico-hospitalares desse~ órgãos.
A nível intermediário entre a 6a. Delegacia e os Pos
tos Indígenas existe na Região de Barra do Corda urna Ajudân.cia da F}:!
nai. Ela Jllé;l:ntém sob sua jurisdição direta os postos indígenas que se
encontram nas áreas indígenas Canela, Porquinhos, Bacurizinho e Cana
brava/Guajajara. Esta é a região de mais alta densidade indígena doEs
tado e onde têm-se registrado os mais graves . conflitos interétnicos.
A Ajudância poS'sui uma estrutura administrativa próp:ria,incluindo urna
equipe volante de saúde, veículos e convênios com órgãos locais.
Estão sob a jurisdição da 6a. Delegacia,, direta ouin
diretamente, todas as nações indígenas existentes no Maranhão, assll1l
como os territórios que habitam. Atualmente sobrevivem no Maranhão cer

rante o Direito. Santa Catarina, UFSC, 1982, p. 95.
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ca de 9.000 índios pertencentes a 6 nações indígenas:Pukobyê, Krikati
e Canela, que falam línguas classificadas no tronco lingUístico Gê; e
Urubu - Kaapor, Guajá e Tenetehara, que falam línguas c1assifiaadas no
tronco lingtiístico Tupi. Trata-se de povos com unÍa diversidade étni
co-cultural muito grande, além de uma história de contato com a socie
dade envolvente também diferenciada. Entretanto.esses .aspetos não são
considerados a nível da política indigenista oficial, que os trata e~
mo se fossem idênticos. As regras do jogo são sempre as mesmas, inde
pendentemente da mudança nos parceiros do jogo.
O presente Trabalho teve coroo objetivo ftmdàmental co
'
nhecer, organizar e atualizar todas as infonnações acerca dos territó
rios indígenas no Maranhão, visando a obter subsídios para t111a melhor
chmpreensão dos conflitos interétnicos envolvendo Índios e brancos.
Procurou-se conhecer as diferentes formas de posse territorial indÍg!!
na, assim como as diversas fonnas de invasão dos te~ritórios
indÍg!!
nas. Além das informações acerca dos territórios indígenas,procurou-se
obter também dados sobre as populações indígenas que habitam as áreas
indígenas no Maranhão, especialmente no que se refere ao roodo de vida
e à história do contato com a sociedade nacional envolvente.
Em termos concretos, pretendeu-se, com isto, possibi
litar a elaboração de tun quadro geral da situação dos povos indígenas
no Maranhão e dos territórios que habitam, reunindo, dessa fonna,, um
elenco de dados e informações até então dispersos e de ·difícil acesso,,
quando não, inexistentes.
A pesquisa abrangeu todas as áreas indígenas situa
das no território definido como sendo o Estado do t.1a.ranhão e -que es
tão sob a circunscrição da 6a. Delegacia Regional da Funai, com sede
em São Luís.
Por "área indígena" entendemos o território definido
,
no artigo 17 da Lei 6.001,de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do in
dio) , que di~põe o seguinte : ''Reputam-se terras indígenas :
I - as terras ocupadas ou habilitadas pelos Silvíco
las a que se referem os artigos 49, LV e 198 da Constituição;
II - as áreas de que trata o capítulo IlI deste títu

12

lo;
III - as terras de domínio das comunidades indígenas
ou :le silvícolas"".
Quando nos referimos à expressão "posse legítima da
terra", estamos considerando a posse que mesmo não tendo sido lega}:_
mente referida, ou seja, demarcada e oficializada, é legitimada pela
presença imemorial dos índios como seus habitantes tradicionais. Por
outro lado, a ex:pressão ''posse legal" define-se como sendo a que re
sulta de processo demarcatório levado a efeito pelos Órgãos competen
tes ou de doação, sendo portanto reconhecida por todos·.
o tenno "invasão", quando utilizado neste trabalho,
será com referência à penetração de pessoas alienígenas na área indí
gena sem qualquer forma de autorização.seja por desconhecimento do ca
ráter específico dessa área, seja pela intenção deliberada de nela im
plantar-se com vistas à aproximação e realização. de quaisquer ativi~
des econômicas.
A expressão "relações interétnicas" é
utilizada
com a significação que lhe deu CARDOSO DE OLIVEIRA 5 definindo as rela
ções entre grupos tribais e segmentos regionais da sociedade
nacio
di
nal, investidos esses Últimos de grande poder de determinaçao,na
nâmica da relação, por sua força, maior poder bélico e econômi~o. São
.
.
relações assencialmente ass1metr1c~s.
Para efeito desse trabalho serão considerados na
categoria "Índio" apenas aqueles que vivem aldeados, ou seja, que par
tilham tuna vivência tribal.Não se p·r etende com isso estabelecer limi
tações arbitrárias ao conceito de índio. A restrição prende-se a lUTla
questão de ordem prática, tDTia vez que só existem informações sobre Ín
dios aldeados e por outro lado é basicamente a situação dos territó
'

-

"MINIS11:RIO DO INTERIOR. Assessoria de Comunicação Social. Fundação
Nacional do lndio.Legislação. Brasília, 1979, p.9
s OLIVEIRA, Roberto Cardoso. Identidade, etnia e estrut~ra social.São
Paulo Pioneira ,1976, p. 56.
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rios indígenas que é privilegiada nesse trabalho.
'E necessário esclarecer que apesar do uso constan
te de eÀ'Pressões tais como "povos indígenas" ou "grupos indígenas" ao
longo desse trabalho, reconhece-se essas populações como "nações'.' ~fui
tQ embora o Estado Brasileiro e a Comunidade Internacional não consi
de-.rem as ''nações indígenas" como tal - em decorrência da sobreposição
territorial e da ausência de Estado entre esses povos - a realidade
histórica e social dos Índiós coloca-os antes de tudo como membros de
LUTla naç.ão indígena. 0 simples fato de qualificar lilTl índio como
cida
dão brasileiro, igual portanto aos demais brasileir.o s, não modifica os
conceitos de sua sociedade, nem altera a sua forma de viver e rela.cio
nar-se com o muudo que é diversa da dos brasileiros.
O levant?Jllento territorial realizou-se em três eta
pas. No primeiro momento foram coletados dados histórícos sobre
as
.
areas ind1genas, procurando detectar o tipo de ocupação da área,

.

-

mente há antropólogos fazendo pesquisas de Ca:rQPO ou então que já
ha
viam sido por nós visitadas como parte do trabalho junto à
Comissão
' Pro-!ndio do ~1aranhão.
Ns viagens foram divididas em 4 etapas. No períodp de
'
25 a 27 de fevereiro de 1983 visitamos a área indígena do Arartbói~,
no :Município de Amarante. Em agosto do mesmo ano fomos até as
ár.eas
Krikati e Governador, respectivamente em 'Montes Altos e Amarante e~ em
setembro, visitamos as áreas Canela' e Guajajara, em Barra do Corda. !,li
nalmente no mês seguinte, fomos à ãrea do Pinda~é, em Bom Jardim.
, Em çada área indígena realizamos entrevistas
inf0r
mais com fWlcionários locais da Funai, especialmente os chefes de p,os
to, e com Índi0s, quaildd foi pos.sível. Realizamo~ também obse~ações
~
do cotidiano das aldeias que foram registradas no Diári'o de Campo. Por
'
ocasião de nossa passagem pelas sedes dos município's próximos às áreas
indígenas, entrevistamos morador:es, especialmente comenciantes.
J: importante ressaltar que durante nossa estadia nas.
sedes dos JJlUnicípios êramos identificadas e.orno funcionárias da Flinai,
o que certament~ influenciava,, as informações que ,as pessoàs nos fome
.,
ciam sobre a área indígena e seus habitantes. Pudemos perceber que es
sa identificação devia-se ao fato de muito raramente
"forasteiros" :pas
.
sarem por lá com destino à área indígena, o qu~ só ocorre quando
se
trata de funcionários da Funai. Mesmo quando consegu,irno~
explicita!\'
nossa identidade.f p~nnanecíamos na categoria "a favor dos Índios".
"
· ,Nas áreas indígenas éramos rec~bidas com
apr~ensão
por parte dos funcionários locais .• Acreditamos que em aJgumas
sittµl
ç6és isso, explicava-se pelo fato de sermos idehtificadãs por
alg~
fllncionários como pertencente.s à Comissão Pró-!ndio do Maranhão e
o
conse.qliente receio de que as informa~ões fornecidas fossem utiJizadas
no trabalho político desta Comissão. b importante sa+ient~r que as Fe
raÇões entre p. Funai e a Comissão Pró-!ndio do Maréijl.hão têm sido his
toricamente difíceis e nunca teria sido permitido o acesso de
qual
quer membro da Pro--!ndio às áreas indígenas .Por outro lado, percebemos
'

'

'

'

No segundo IOCJme,nto o interesse da pesquisa esteve
voltado para dados mais recentes tais como: situação jurídico-adminis
trativa da ár.ea, o nível de satisfação dos índio~ com rela~ão ã área
e o nível de atuação da Fundação NacionC1;l do !ndici-Funai. Nesta etapa
trabalhamos com pessoas e instituições, dentre elas o Centro EclilTlêni
co de Documentação e Informação - CEDI-SP, Comissão Pró-!ndio do Mara
nhão, Conselho Indigenista Missionârio-CIMI, Fundação Nacional do i~
dio-Funai e Antropólogos e Sertanistas que realizam ou já realizaram
pesquisas junto às áreas indígenas do Maranhão.
Após a coleta do material através de documentos. ins
'tituições e pessoas, já referidos, procedeu-se à pesquisa de campo.pro
priamente· dita, ou seja, a viagem às áreas indígenas. Muito embora o
levantamento inclua todas as áreas indígenas no Maranhão,nesta etapa,
cm f lmção do pouco tempo de que disptÍriliamos para viagem e dos escassos
recurs0s para tal fim~ fizemos t.nna seleção das áreas a serem visita
das. Elcg,cnps como priotárias aquelas áreas sobre as quais obtivemos
menos informações nas etapas anteriores e excluí100s aquelas onde atua!.

1
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OS POVOS IND!GENAS NO MARANBAO E OS TERRITÕRIOS QUE HABITAM

2.1. Grupos Indígenas Pertencentes ao Tronco LingHístico

que as vi$ i t as às áreas sãc raras, mesro por parte de funcionários · da Fu
na1,e isso constitui-se num acontecimento especial , geralmente asso
ciado à "fiscalização".
~ necessário destacar que a possibilidade de aces
so às ár eas deve-se a uma concessão especial do então delegado da F!;!
nai em São Luís. Tradicionalmente a Funai tem sido deveras rigorosa
quando se trata de conce<ler licença a antropólogos para a realização
de pesquisas em áreas indígenas. Por outro l ado, a burocracia é muito
demor ada e em geral uma autorização leva meses para. ser concedida. Por
uma fel iz coincidência nossas viagens realizaram-se quando estava a
f rente da 6a. Delegacia da Funai uma pessoa com visão diferente, que
acreditou no nosso trabalho e evitou -nos inclusive os trâmites buro
cráticos nonnais . Não obtivemos uma autor i zação por escrito. Nossas vi
sit as eram comunicadas através do serviço de rádio da Funai, o que ge
rou algumas situações constrangedoras quando chegávamos à áreas sem
que tivesse sido comunicada a nossa visita.
A recepção por parte dos índi os variou segundo o
ethos de cada grupo: entre os Canela e Gavião fomos recebidas com apa
rente alegri a; entre os Tenetehara e Krikati , com certa indiferença .
Invar iavelmente todos quiseram saber o motivo da nossa presença entre
eles e , a sua maneira, buscavam sempre tuna forma de aproximação para
conver sar.
Com relação aos dado? que obtivemos junto à Funai
em São Luís e Br asília, é necessário colocar que foram resultado de
mui to esforço. A prática da Funai é a prática do silêncio e do misté
rio, o que dificulta a obtençao de dados como : mapas das áreas, situa
ção de demar cação , etc.

-

Os grupos indígenas pertencentes ao tronco lingUís
t ico Gê que habitam o Estado do Maranhão estão classificados na gran
de fanúlia lingUÍstica TinEira. Isso implica numa semelhança bastante
acentuada no que se refere aos elemenros sócio-culturais desses gru
•
pos . Por essa razão traçareros um quadro geral dos elementos básicos
da organização social desses povos e em seguida abordaremos as que~
t ões específicas a cada gTI.Ipo ·tais como: território, aspectos histôr.!_
cos do contato, etc.
Até o final do século XIX, cerca de 15 tribos Tim
bira habitavam as campinas do sul do Maranhão. Eram tribos relativa
mente populosas e altamente especializadas à região.Dessas 15 tribos
sanente quatro alcançaram o século XX. A descoberta e a invasão de
seus territórios prolongou-se por várias décadas de lutas e lutas cons
t antes e sangrentas. Essas lutas acabaram por quebrar a resistência
das tribos Timbira. M.útas foram totalrente destruídas, outras conse
guiram sobreviver.
Atualmente os antropólogos dividem os timbira sobre
viventes em: a) Timbirà$ orientais~ localizados à margem direita do
Rio Tocantins,constituídos pelos seguintes grupos; Parkateyê
ou
Ql
..
viões do Oeste, no Pará; Krahó, em Goiás; Canela (Apa;rieka e Ramkoka
mekra), Krikati e Pukobyê (gavião), no Maranhão, b) Timbiras ociden
tais, a margem esquerda do Rio Tocantins e constituem um único
grupo, os Apinayé, no extremo norte do Pará.
JEAN CARTER LA.VE 6 ressalta a proflDlda semelhança
sócio-cultural dos grupos Timbira. Afinna que os Krikati, Ramkokame
kra, Apariekra e Pukobyê possuem praticamente a mesma língua,.havendo
pequenas diferenças entre elas, a nível de dialeto.
LAVE afirma ainda que o contato das tribos timbira
com os colonizadores levou ao desaparecimento de várias delas e à jun

-
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ção de outras, com:> uma estratégia para sobrevivência. Nesse senti
do ela afinna que os Krikati e os Pukobyê amalgamaram-se,o mesmo ocor
rendo com os Ramkokamekra e os Apariekra 7 •
Os·Timbira são essencialmente moradores das sava
nas, onde caçam e plantam suas colheitas nas florestas de galeri~ ao
longo de pequenos córregos que cortam a savana. Estruturam seu nn.mdo
e sua visão de mtmdo a partir da posição dual. A organização social
tem como principais elementos as tmi~des domésticas, constituídas ~
la família nuclear,e os grupos domésticos. Estes possuem em média de
30 a 60 pessoas, que constituem uma comtmidade por l..in determinado~
ríodo. lhn grande número de grupos domésticos, ·mais de. sete por exem
plo, pode levar a uma dispersao da aldeia em ftmção de
disputas in
ter-grupais, podendo culminar com uma subdivisão. da aldeia.
As aldeias tini>ira requerem tnn grande núnero de pes
soas em ·ftmção da estrutur.a cerimonial. Esta tem a ftmçao de rei.mir os
grupos domésticos, pr()JlX)ver tmidade tribal e definir Qs limites
da
tribo .•• "uma pessoa participa nas cerimônias porque pertence à tribo
e ela pertence à tribo porque participa das ceriIOOnias" 8 . ..
Un aspecto ftmdamental do cotidiano desses povos
é .que os grupos domésticos agem independentemente i.ms dos outros. Es
tes grupos são geralmente constituídos por tun grupo de innãs,seus ma
ri4os e as craanças.
Outro elemento importante na organização social dos
timbira é o sistema de classes de idades. Os homens sãc classificados
em grupos por faixa etária e várias atividades políticas e econômicas
ficam a cargo desses grupos.
As tribos ti.JIDiras estão sempre se movimentando de_!!
tro dos seus territórios. Essas mudanças obedecem a intervalos regula
res e se dão de duas fonnas: a) as aldeias, que são fonnadas por tnn
círculo de casas com uma praça no centro, mudam de lugar a cada dois
ou três anos porque os refugos das capoeiras deixam o terreno sujeito
7
8

Id. ibid, p.26
Id. ibid, p.30 (tradução da autora)
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a formigas e outros incônndos; b) no interval~ de sete a dez anos a
aldeia é transferida para muito longe do lugar onde exrstia, em ftnl
ção do número de nx>rtes que tenham ocorrido nesse intervalo, tornando
local contaminado e perigoso para viver, já que outras mortes ~dem
0
ser causadas. Além desses movimentos regulares há ainda as divisoes e
recornposições de aldeias em conseqUência de epidemias ou ataques. As
divisões mais freqUentes são decorrentes de disputas entre os grupos
... .
domest1cos.
E importante salientar que as modificações regul!
- .. .
res dos locais das aldeias sofreram profundas JOOdificaçoes apos ª :n
trodução dos Postos da Funai nas áreas. Em função dos serviços que ~ao
dispensados pelos -Postos,tem havido uma tendência a una sedentar1z!
ção das aldeias nas imediações dos Postos Indígenas.
Os Tinbira do Maranhão sobrevivem basicamente do
cultivo de roças de mandioca, arroz, feijão, abÕbora, etc. Às vezes
são c~ltivadas também algunas frutas. A proteína geralmente é encon
trada na caça e na pesca e, ocasionalrente, na carne de boi - o gr~
de motor dos conflitos interétnicos. Observa-se também a criação de
animais domésticos, especialmente porcos e galinhas. Outra atividade
econômica que muito contribui para a sobrevivência desses índios .é .ª
comercialização de produtos nativos e do artesanato por eles confecc12_
nado.
2.1.1.

..~'-ti
.IU
.......

a) Nome, População, Localização
Os Krikati, cujo nome segnifica "aldeia grande",ha
. .,, . de ~ntes Altos, a área indí
território situado no mun1c1p10
'

bitam

tD1l

... .
Aldeia principal dos Krikati, e praticamente a UI'l!.
ca, está a 181on da sede do município de ~ntes Altos e a 301on da sede
do município de SÍtios Novos. .Fica às margens da Rodovj.a MA 280 que
faz a ligação da BR 010 com a BR 226. ~ formada por tD1l círculo com 55
casas onde moram 325 índios , incluindo-se homens, nrulheres e crianças·
Além da aldeia principal há lU1la outra distante 6km.destapndemora apenas

gena Krikati.

•

1"9

'

uma família

de forma temporária.

e

b) Aspectos Históricos do Contato
Não há indicaçõ~s exatas dos primeiros contatos dos
Krikati com os "civilizados" a não ser apÓs a fundação de M:>ntes Al
tos,que ocorreu em 1898.
Segundo a antropóloga DELVAIR MELATTI 9 , os Índios
contam que a cidade de Imperatriz foi edificada em cima dos restos de
uma grande aldeia dos Krikateré, ocorrendo
nessa ocasião uma dispersão
.
para v~rios lugares por parte dos ~obyê, dos Krikati e dos Apinayé.
De acordo com CURT NIMUENrivtJ, os Krikati nunca saí
ram de seu antigo habitat· ~ leste do Rio To~antins. 10
.
DELVAIR ~1ELATT~, refere-se ainda ao fato de que,em
1848, . os Índios tiveram um rápido. contato com o Pe. Manuel Procópio,
n~ Colônia ~tilitar Santa Tereza (atual cidade de Imperatriz). Em 1852
es~e missionário _tenta levar os Caracatigés (Kr.ikati) e o·s Pukobyê(Ga
vião) para Campo do F~ade, ao norte de Imperatriz. Em fins de 1.853 di
zem ter ido a Santa Tereza uns .300 Índios e em 1854 lá
encontraram
302 11 •
'

•

i

..

-

.

Nit.IJENDAJO, que visitou os Krikati em 1920, relata
que os Índios do Çanto da Aldeia viviam pressionados pelos fazandeiros
que usurpavam os seus domínios tribais, deixando-lhes apenas a pers
pectiva de abandonarem o acampamento ou serem massacrados. Em anos an
teriores, vários Krikati, em consequência de conflitos com os "civili
zados", refugiaram-se entre os Pukobyê 1 2 • .
Em 1930, o então presidente do Maranhão, Magalhães
de Almeida, pressionado pelos fazendeiros, pede a remoção dos Krikati.
Tenta-se, através do Serviço de Proteção ao !ndio., fazer a transferên
MELATTI, Delvair~Relatório sobre a eleição da área dos Krikati. Bra
s.ília .1980-, p. 2. mimeog.
10
NIMUENDAJO, Curt. The Eastern tini>ira. University of
California
Press,Berkerley
and Los Angeles, 1946, p. 16
11
•
MELATTI, Delvair. op. cit., p. 2
12
NIMUENDAJO, Curt. op. ~it., p. ·16
9

eia desses índios para o rio Ourives, em Barra do Corda. Esta transfe
rência contribuiu sobremaneira para a desagregação dos Krikati co100
povo. Foi comprada pelo SPI una área (atual área do rodeador) para lg
calizar os índios, mas muitos resistiram à transferência,
refugian
do-se entre os Pukobyê. Aqueles que foram _para a nova área retornaram
após algum tempo e fonnaram uma nova aldeia.
Jean Carter relata que em 1962 os fazendeiros esti
veram a ponto de organizar urna represália contra a aldeia
S~o Jo
sé, em f\m.çãd do rol,Jbo de gado e porcos que vinha sendo praticado ~
los índios. o prefeito de Montes Altos convidou índios e · fazendeiros
para estabelecerem tun acordo. Ficou então decidido que os Índios rece
beriam una vaca -por ano para ser comida pela comunidade. O acordo te
ve certa duração e os conflitos recomeçaram. Os Índios, que com
o
avanço do gado em suas terras viam a caça rarear, não resistiam ã te~
tação de dar cabo do gado.
Além desses episódios trágicos há ainda a acresce~
tar as várias epidemias que vitimaram os Krikati, causando muitas ve
zes a 100rte.
2.1.1.1. Ãrea fndigena Krikati
Aspectos Jurídico-Administrativos
O território habitado pelos Krikati ainda não foi
demarcado pela Fundação Nacional do fndio - Funai, e encontra-se há
quase um século como palco de conflitos interétnicos. g grande o núme
ro de posseiros e fazendas que se encontram na área delimitada.Muitos
possuem título$ depropriedade adquiridos por ocasião da transferência
desses índios.para Barra do Corda (1930), quando o território foi ne
gociado.
A questão da demarcaç,ão da área Krikati está na
.. .justiça. Em 1980~ quando a Funai tentou iniciar a demarcaçao da area,
as atividades dos topógrafos foram embargadas pela população
regio
nal. A demarcação foi suspensa em função da tensão social·reinante na
área. Várias delimitações da área já foram propostas. A primeira pre
via uma área de 136.000 hectares e foi resultado de um levantamento
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realizado por DELVAIR MELATTI 13 que, juntamente com os Índios, delirni
tou a área levando em consideração as áreas de caça, de pesca, de ex
tração, de cemitério, antigas aldeias e áreas para fins cerimoniais.
Una segunda delimitação previa uma área de 111.000ha e foi também em
bargada. A terceira delimitação, que prev:ê una área com 85.000ha, é a
que a Funai pretende executar; entretanto está ainda longe da preten
são dos regionais, que propõem uma área de 15.000ha para os índios.
~ importante ressaltar que esse território foi cor
tado pela rodovia MA 280, que apesar de não ser pavirnentada*'°ssui trá
fego regular. A área foi .também cortada pelas linhas de transmissão
da a-IESF, tendo na ocasião os Índios recebido uma idenização através
de algumas reses, un caminhão à gasolina e a instalação de luz elétri
ca na aldeia, além da construção de alguns prédios de alvenaria.
Há ainda l.111 agravante para a situação da área Kri
kati, que é o fato de tratar-se de un território com poucas áreas pro
.
pensas a agricultura, o que implica na necessidade de uma maior dimen
são territorial para que a sobrevivência étnico-cultural desses
ín
dios, já tão ameaçada, possa ser garantida. Trata-se de l.111 território
composto por grandes áreas de cerrado e de campos naturais, com a pr!
sença de grandes chapadões e apenas uma parcela de floresta de gal~
.,
ria. Essas condições geográficas caracterizam-na como uma área propi
eia para a criação de gado, sendo por isso fortemente afetada
pelo
avanço da frente de expansão pastoril.

..

Atuação. da Funai na Ãrea
A área indígena Krikati é administrada pelo Posto
Indígena Krikati, criado em 1970. A Funai mantém como fl..Dlcionârios lo
cais o chefe do Posto, uma professora, lD11 técnico agrícola e alguns tra
balhadores braçais.
A escola fl..Dlciona em dois turnos, atendendo a adul
tos e crianças e o ensino é feito exclusivamente em portu~ês. O rnat~
rial escolar utilizado é o rnesro da rede estadual de ensino, assim co
~

13
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mo a ori~ntação didática.
... .
A assistência à saúde tem sido feita pelo propr10
chefe do' Posto - que antes trabalhou como atendente de enferIJ1ô.gem - au
xiliado por tml índio Krikati que é moni tor de saúde.
A Funai mantém junto à sede do Posto uma cantina
que vende aos índios os gêneros da primeira necessidade ,incbJSive bens
industrializados que se tornaram imprescindíveis ao modo de vida indí
gena.

Há também na área a presença de Missionários

das
Novas Tribos, que além do trabalho de evangelização, realizam tentati
vas de alfabetização em convênio com a escola da Fl..Ulai.
2.1.1.2. Ãrea Indígena do Rodeador
...

Esta área, demarcada em 1978 com 2.319ha,esta loca
lizada nas duas margens do riacho Ourives, no município de Barra do
Corda. Trata-se da área que foi adquirida pelo SPI por ocasião
da
transferência dos índios Krikati para a região de Barra do Corda. Há
referências de que tenha sido adquirida pelo SPI em 1920, da Sra.Ev~
gelina Pereira da Silva, por 500 mil réis, em nome dos Krikati e dos
Pukobyê, que estavam sendo hostilizados pelos fazendeiros.
Corno os Krikati não se fixaram nessa área, ela foi
utilizada durante algum tempo pelos Canela e depois pelos Tenetehara.
Atualmente, de acordo com informações obtidas jl..Dl
to a funcionários da Funai em São Luís, esta área é ocupada regula!,
mente pelos Canela e Guajajara com o objetivo de colocar roças e ca
çar . A Funai mantêm tml ftmcionário na área com a função de
vigiar
seus limites. Está sob a administração direta da Ajudância da Funai
em Barra do Corda.
2.1.2 Pukobyê

a) Nome, Pop~lação, Localização
Os Krikati referem-se aos Pukobyê corno Irongatiyê,
que significa "o bando da floresta", enquanto o~ Pukobyê referem-se
aos Krikati corno Pompegatiyê ou "povo da savana". Conhecldo~ popular
mente como Gavião , os Pukobyê utilizam esta auto-denominaçãoquesigni

•
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fica um tipo de "inhame".
Esses Índios habitam a â~ea indígena Governador.si
tuada no Município de .Amarante. Atualmente todos os índios estão con
centrados em uma única aldeia, a aldeia Governador , composta de 46 ca
sas em forma circular, com uma população de 306 índios.
b) Aspectos Históricos do Contato
Os Pukobyê assemelham-se bastante aos Krikati, ao
ponto de os Krikati afinnarem que os Pukobyê misturaram-se com eles e
agora são um só povo 14 • Nesse sentido as primeiras referências de que
dispomos sobre os Pukobyê coincidem com a descrição dos primeiros con
tatos dos Krikati com os brancos, na antiga Colônia Militar de Santa
Tereza . Entretanto ,segundo HELENA BARATA 1 5 , o fato de os Pukobyê ins
talarem-se numa área caracteristicamente de mata permitiu queelesde~
frutassem de uma certa tranqllilidade no que se refere aos contatos in
. .
teretnicos. A grande frentede expansao que atingiu a região, a frente
pastoril, deu preferência a áreas de pa~tos naturais ~orno a habitada
'
pelos Krikati.
Até fins da década de 1960, os Pukobyê estavam di~
tribuídos em 4 aldeias: Governador, Riachinho, Rubeas e São Felix. Em
1970, uma forte epidemia de gripe quase destruiu a aldeia Riachinho e
os sobreviventes mudaram-se para a aldeia Governador . Em 1976, a al
deia Rubeas foi apandonada em consequência de um ataque do fazendeiro
paulista Otávio Toleqo, que ateou fogo em todas as casas.A. aldeia São
Felix pennaneceu, entretanto é considerada uma aldeia de ocupação cí
clica. A aldeia Governador aglutinou todas as demais e HELENA BARATA
assim justifica ••. "pela sua localização estratégica, urna vez que fica
bem mais próxima da estrada e de núcleos regionais e por lá estar si
tuado o Posto Indígena dotado de un mínimo de infra-estrutura básica,
tal como poço artesiano, casa de farinha, escdla, enfermagem" 16 •

2.1.2.1. Área Indígena Governador
Aspectos Jurídico-Administrativos
A área indígena Governador, habitada pelos·Pukobyê,
está demarcada desde 1978 e possui 30.~90C hectares. Está localizada no
mtmicípio de .Amarante. Está limitada pela poligonal constituída por 10
1
pontos geográficos definidos pelas cordenadas que são visíveis no ma
pa desta área.
Por ocasião da demarcação havia "civilizados" que
moravam na área há mais de 80 anos. O processo de retirada total des
ses moradores demorou mais de 3 anos.
Por se encontrar mui to próxima da sede do município
e nlllla região de grandes fazendas e muita especulação imobiliária, es
ta área requer constante fiscalização para que sejam evitadas as inva

soes.
Esta área é cortada no sentido· sul-norte por uma ro
dovia mtmicipal que liga Amarante à estrada MA 006.
Atuação da Funai na Área
A áre.a indígena Governador é administrada pelo Pos
to Indígena Governador,que foi criado em 1970. A sede do Posto locali
za-se jtmto à aldeia e conta com uma mínima infra-estrutura de atendi
mento, que é posta em prática por uma professora, um técnico agríco
la, uma atendente de enfermagem e alguns trabalhadores braçais, além
do chefe do Posto.
As construções da Funai na área situam-se bem pró
ximas ao grande círculo da aldeia a ponto de quase confundirem-se com
ele. A água éxistente na aldeia é provida por un poço artesiano.
Fo
ram construídos chafarizes e quartos de banho para o atendimento dos
índios.

14

LEAVE, Jean Carter. op . ci t. p. 36

15

B,AllATA, Ma. Helena. Os Pukobyê e os Kupê: Análise de um drama. Bra

16

sília.,1981, p. 45. Tese de Mestrado apresentada â UNB. mimeog.
Id. i~id, p. 45

24

A escola funciona em dois turnos atendendo a crian
ças e adultos. O ensino é feito somente em português.
A Ftmai mantém na área uma cantina para a venda de
produtos de primeira necessidade aos índios.
Há também na área a presença de Missionárias das No

•

•

vas Tribos, que possuem autorização da Ftmai para realizar trabalho de
evangelização dos Índios . Estas missionárias estão na área há 14 anos
e tentam também estabelecer Uin sistema de alfabetização bilíngUe.
2 f 1 .3 .

RamlcalcanEkra

a) Nome, Populaçãc, Localização
Os Ramkokamekra, cujo nome significa "homem da ter
ra onde há muito almíscar" 17 , são popularmente conhecidos como Canela.
Esses índios habitam urna única aldeia localizada na Área Indígena Ca
'
nela, a aldeia do Ponto, que fica a 74km da cidade de Barra d.o Corda.
Nesta aldeia residem 718 Índios distribuídos em 80 residências dispos
tas em um grande círculo. A distância entre a aldeia e a cidade de Bar
ra do Corda é percoITida através de estrada carroçável, o que garante
un relativo isolamento com relação ã sede do município .O contato maior
desses índios dá-se com os regionais qu~ habitam os povoados que se l,!
•
mitam com a área' indígena.
'

b) Aspectos Históricos do Contato
A área habitada tradicionalmente pelos Ramkokame
kra constitui-se numa região de savana, com poucas áreas de rnata 1 ª. Jj
uma região que favorece a pecuária e isso de certa fonna explica a hi~
tória dos conflitos interétnicos envolvendo os Ramkokamekra e os " c.!
'
vilizados". Há registro na história de um grande conflito annado ocor
rido em 1963, período em que 'Os Ramkok:amekra viviam um movimento mes
siânico liderado pela profetisa Kee-Khwêi. O movimento predizia a que
da dos "civilizados" - estes seriam banidos para as florestas e iriam
caçar animais com arcos e flechas, enquanto os Índios passariam a vi
ver nas cidades dirigindo caminhões e pilotando av~ões .
Segundo
CROCKER 18 , Kee-Khwei recebeu essas revelações de Aukhé, o grande he
17
18

19

26
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rói cultural, através da criança que trazia em seu ventre . Para satis
fazer ao culto do movimento e todos os seU5 rituais, os índios amiuda
ram o roubo de gado~ "dos civilizados" que até então verificava-se oca
sionalmente. Essa atitude provocou uma represália por parte dos "civi
lizados", que resultou em um conflito armado que ocasionou a morte de
seis índios. Apôs esse conflito os Índios ausentaram-se por um tempo
da área, refugiando-se jtmtoaosTenetehara. Ao retornarem.reuniram-se
numa única aldeia.
2.1.3.1. Área Indígena Canela
Aspectos Jurídico-Administrativos
A área indígena Canela está totalmente demarcada
desde 1970. Possui uma extensão de 125 . 212 hectares. Limita-se ao nor
te com terras devolutas do Estado, ao sul com a serra das Al~rcatas,
a leste com o povoado Centro do Leandro e a oeste com o povoado Baca
bal dos Vieiras •
Para a realização da demarcação dessa área foi ne
cessária a retirada de vários invasores, incluindo-se fazendas e pe
quenos povoados. Atualmente não há invasões na área, ·mas após a <lema.E_
cação já foram registradas invasões sazonais (para a colocação de ro
ças). que foram devidamente retiradas sem maiores conflitos.Esta área
está sob a jurisdição direta da Ajudância da Furtai em Barra do Corda.
Atuação da Funai na Área
A área indígena Canela é adnúnistrada pelo Posto ln
dígena Canela, que foi criado em 1969 , por ocasião das negociações ini
ciais para a demarcação da área. A assistência da Ftmai aos Ramkokame
kra dá- se através da manutenção de uma escola com uma professora mi
nistrando aulas em português, associadas a uma tentativa de ensino bi
lÍngUe; de uma enfermeira com una atendente de enferrnagem~dp trabalho
de alguns ftmcionários braçais (em geral Índios) e da atuação do Ole
fe de Posto .
As construções da Funai na área locali~arn-se a tms
700 metros do círculo da aldeia e são basicamente constituídas pela ca
sa do Posto, pela escola, pela enfermaria, pela cantina e pela serra
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ria.
A água que existe na aldeia é proveniente de peque
nos riachos (conhecidos COIJD brejos) que são perenes.
Há un gerador de energia que é utilizado para for
necer iltmtlnação para as construções da Funai e para o pátio da
al
deia.
2 .1. 4.

Apaniekra

I

a) Nome, Populaç·ã o, Localização
Os Índios Apaniekra, cujo nome significa "filho da
piranha" 2 º, são também ·conhecidos caoo Canela. ·Habitam uma única al
deia na Ãrea Indígena Porquinhos. a 110 quilânetros de Barra do Corda.
Esses índios, jtmtamente com o Rarnkokamekra, são populannente identi_
ficados caoo um único povo: os Canela. Nesse aspecto LA.VE 21 os define
COIOO dois povos que se fundiram em un só.
A aldeia circular· dos Apinaekra é canposta por 34
residências, onde habitam 274 índios.
b) Aspectos Históricos do Contato
A história do contato entre os Apaniekra e o mundo
dos''bTancos" possui vários pontos cC>plUll.S com a dos demais Timbira, e!
pecialníente no que se ref'ere ao confronto com a frente de expansão Pª!
toril. Aqui também se repete a velha história do índio comer o gado e
o fazendeiro matar o Índio. Em. 1913 ocorreu un sério massacre contra
os Apaniekra. lhn criador estabeleceu-se com seu rebanho na Chapada das
Alpercatas. O gado vivendo solto espalhou-se pelos campos vizinhos º!!
de os Índios caçavam. A presença do gado afugentou a caça e os Índios
viram no boi o ccmplemento protéico para sua dieta alimentar ••• "o Í,!!
dio comia un boi, o fazendeiro matava um Índio. Certo dia os tais Ar
rudas retmiram para mais de 100 canela em sua fazenda para tomarem pa!.
te numa festa onde havia muita cachaça. Depois de ernbriagá-los,caíram
20
21
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Informação fornecida pelG ;Índio canela Pedro Gregório.
•
LAVE, J.C. op. c1t.
p. 30

sobre eles sem deixar un só vivo" 22 • Hâ outra versão desse incidente,
mas que não varia no seu desfecho, ou seja, o massacre quase total do
grupo.
2.1.4.1 • . Ãrea Indígena Porquinhos
Aspectos Jurídico-Administrativos
Trata-se de mais l..IIla área sob a jurisdição da Aj_!!
dância da Ftmai em Barra do Corda. Está localizada no Mmicípio de Ba!.
ra do Corda e foi çiemarcada em 1977~ com. lDtla área de 79.820 hectares.
Apesar de demarcada, esta área continua invadida.
'
Una das principais invasões é a fazenda Serra .Branca, de propriedade
do Sr. Yukio Akashi. F.m 1977, q~do foi feita a discriminação das te!
ras pela Funai, a fazenda ficou incluída na árP-a indígena. Desde en
tão o citado fazendeiro entrou com un processo na justiça, não tendo
sido ainda resolvida a questão. Isto é motivo para ocasionais confli
tos envolvendo os índios e o fazendeiro, uma vez que os índios
jul
gam-se can direito à utilização dos produtos e bens encontrados na f_!
zenda, por ser área indígena.
Atuação da Funai na Ãrea
A área indígena Porquinhos está sob
jurisdição
do Posto Indígena Porquinhos, que atua na área desde lg70. Ow.sto c:o~
ta com una professora, uni atendente de enfennagem e funcionários br_!
çais. A atuação da Funai na área é dificultada, da mesma forma que na
'
área Canela, em virtude da grande distância da sede do município para
as áreas e a ausência de viaturas que sirvam a estes Postos. A locom~
ção dentro e fora da área fica na dependência da disponibilidade da
Ajudância, que por seu lado não possui uma boa infra-estrutura
de
transportes.
2.1. 5. Ãrea Indigena Geralda
Aspectos Jurídicos-Administrativos
Esta área inclui-se aqui, não por' abrigar os AP!
22 ABREU,Sílvio

Froes. Na Terra das Palmeiras.Rio de Janeiro.
brasileiros, p.226.
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niekra, mas por nela habitarem Índios Timbira, muito embora não se te
nha conhecimento a qual naçao este pertencem. Trata-se de um grupo de
remanescentes já bastante miscigenados. Esta área ainda não foi <lema!
cada. Foi feita una delimitação que ocasionou conflitos com alguns P2
voados existentes na área e nova delimitação está sendo feita.
Atuação da Ftmai na Ãrea
Nesta área não há nenhum Posto da Ftmai. Está sob
a jurisdição do P.I. Canabrava, da área Canabrava/Guajajara. A popul!_
ção é de aproximadamen~e 30 índios.
2.2.

Grupos Indígenas Pertencentes ao Tronco LingUístico Tupi

2.2.1. Tenetehara
a) Nome, População, Localização
Os índios Tenetehara representam um dos poucos re
manescentes dos outrora numerosos · povos Tupi-Guarani que, se
distri
buíam por extensa área do território brasileiro. Segundo WAGLEY
e
GALVÃ0 23 , as aldeias Tenetehara estendem-se de Barra do Corda, no rio
Mearim, Maranhão, até os rios Gurupi, Guamá e-Capim, a noroeste do~
tado do Pará. Os que habitam no Estado do Maranhã<;>, nos rios Mearim,
Grajaú e Pindaré,são chamados de Guajajara,enquantoque aqueles que mig~
ram para o Gurupi, originários do Pindaré., são chamados de Tembé. Am
bos, Guajajara e Tembé, partilham a mesma língua e tradição cultural
· e consideram-se um só povo, autodenominando,-se Tenetehara.
São ainda WAGLEY E GALVÃ0 2 rt que se referem aos T~
netehara como simplesmente um povo tmido por uma mesma língua e tra
<lições comuns do qúe uma tribo ou nação conscientemente organizada em
uma base política. Muito embora os Tenetehara de uma região tenham c~
nhecimento da existência das outras aldeias, não há um entrosamento
freqUente entre elas.
2

~ WAGLEY, C. & GALVÃO. Os Índios Tenateha!ª· Rio de Janeiro, Serviço
dei Documentação".IQ Ministérioda Educaçao e Cultura, 1955 1 p.22

24

Id. Ibid., p. 31

Atualmente habitam no território maranhense cerca
de 6.500 Tenetehara distribuídos em diferentes regiões e áreas indíge
nas.
b) MJdo de Vida
As aldeias Tenetehara variam em tamanho e em

ge
ral fonnam um traçado de ruas desiguais, semelhantes aos povoados do
interior maranhens~. PróxillX)S a cada aldeia existem os centros, que
são abrigos temporários localizados junto às roças e onde geralmente
estão instaladas as casas de farinha.
Cada aldeia Tenetehara possui tun "capitão"(ou ca
cique), que é geralmente apontado ou reconhecido pelo órgão de prote
ção oficial.
As casas Tenetehara assemelham-se muito às dos bra
..
sileiros da região. Em cada casa habita uma família nuclear, isto e,
- e.. raro que ou
marido ' mulher - ou
mulheres,
e
filhos.
Entretanto,
nao
.
tros parentes partilhem da mesma residência. ~ freqUente um
par re
cém-casado morar com a família da esposa, pelo menos durante primei
ros anos do casamento. A família é predominante monogâmica, muito em
bora registrem-se casos de poligamia.
A tmidade mais importante na estrutura social Te
netehara é a f~lia extensa, constituída por um número de famílias
simples, retmidas por laços de parentesco. E a família extensa
que
constitui a base de produção econômica, é mais estável e subsiste ao
rompimento das famílias simples, garantindo maior segurança ao indiví
duo.
dos
A subsistência básica dos Tenetehara advém
produtos cultivados nas roças, que são principalmente o milho, o fe,!
j ão, a mandioca, a aboôora, algodão, cana-de-açucar, bananas , mamão,
etc. O suprimento de carne depende exclusivaJOOnte da caça e da pesca.
A criação de animais domésticos coro galinhas, patos, porcos e carne!,
ros é insignificante coro fonte de alimento. Os tenetehara não dispe~
sam a coleta de frutos silvestres coro complemento à dieta
aliDlf'.!!
tar - os mais freqtientes são o piqui, o açaí, a bacaba, o caju branco
e o cupuaçu. O coco babaçu e o Óleo de copaíba são utilizados can fins
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dos de "meios para desenvolvi.Joonto" ou integração na sociedade col~
nial. Fntretanto os tenetehara não tiveram a liberdade prornetida,pois
esperava-se que eles se acOJtl)(}assem às convenções legais da sociedade
colonial, tornando-se assim "civilizados". Em outras palavras isto
,
significava destruir sua identidade cultural. No século XIX, os ln
dios, vivendo em suas vilas produzindo o necessário para sua subsis
tência, eram perseguidos por serem considerados uma barreira para a
continuidade do desenvolvimento do Maranhão. Essa visão do índio pelo
colonizador servia para justificar a apropriação de suas terras. ~
sar de tudo, G:MES 26 chama a atenção para o fato de os Tenetehara t~
rem sido capazes de relacionar-se com os colonizadores, através de
uma economia de troca que não sô opôs resistência ao recrutamento da
mão-de-obra em grande escala, de efeitos desarticuladores, mas também
permitiu uma expansão territórial e demográfica. Por outro lado, a re
lação do Tenetehara com os "civilizados era uma relação caracterizada
pela desigualdade. Os bens de troca que ~s Tenetehara podiam oferecer
não eram cruciais para os "civilizados", já que podiam ser
obtidos
por eles mesmos. Entretanto, soT:lellte os civilizados podiam abastecer
os Tenetehara com os produtos manufaturados que os Índios não tinham
condições de produzir. A dominação era expressa taJJi)ém através das
manipulações no sentido de impor aos Índios uma religião ~ llJla civil.!_
zaçao.
A partir do século XIX os Tenetehara expandem-se
para além de seu território primordial, o Alto Pindaré. Atingem o A1
to GrajaÚ, o ~fearim e migram também no sentido do rio Gurupi. Nesse
processo de expansão os Tenetehara desencadeiam sérios conflitos com
Índios Timbira e ·Kaapor.
O conflito ma.is sério que marca a história dos Te
netehara ocorreu em 1901 e ficou sendo conhecido pelos ''brancos" coro
o massacre do Alto Alegre e pelos índios como o ''tempo do A1to
Ale
gre". Esse conflito envolveu índios, frades capuchinhos e brasileiros

comerciais.
Os Tenetehara mantêm quase inalteradas suas cren
, ça.s tradicionais, apesar de catequese, que de certa fonna impÔs
al
guns conceitos cristãos. Estes coexistem com as crenças mais antigas.
c) Aspectos Históricos do Contato
Os Tenetehara estão em contato com os "civiliza
- De la para ca
dos" desde que a civilização implantou-se no Maranhao.
os Tenetehara têm vivido vários momentos históricos que foram sistema
tizados por <lJMES 25 em três fases principais: a fase da escravidão-de
1613 a 1653; a fase da servidão - de 1653 a 1755 e a fase da ascensao
da relação patrão-cliente.
Na primeira fase,pelo menos duas expedições escr!
vagistas chegaram a atacar os Tenetehara e um certo número de Índios
foi escravizado pelos portugueses e trabalharam tanto como escravos
danésticos cortx:> na agricultura. A taxa de sobrevivência dos trabalha
dores escravos indíge~as era extremamente baixa e' isso ocasionou um
razoável decréscimo populacional dos Tenetehara.
A segunda fase caracteriza-se pelos descimentos
dos Teneteharas para as missões religiosas. Nas missões eles trabalha
vam ao mesmo tempo em que recebiam ensinamentos religiosos. A
vida
dos Tenetehara nas missões obedecia a horários rígidos pré-estabeleci
dos: .horário para catecismo, para reza, para a,tividades recreativas e
para o trabalho. O sistema de trabalho era caracteristicamente
ser
vil. O trabalho era "pago" através de pequenos presentes. Além disso,
os índios tinham que caçar e pescar para os padres, sem receber nada
em troca. Outros trabalhos, como construções de prédios para a
mis
são, eram realizados sem que recebessem por eles qualquer fonna de pa
gamento.
A terceira fase inicia-se c0111 as Leis Pombalinas
(1755), que declaravam os Índios novamente livres independentemente
de terem sido capturados em "guerras justas" ou comprados como cat_!
vos. Os índios foram então instalados em certas áreas onde eram provi
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e resultou na morte de frades, freiras e regionais, estimando-se o to
tal de JIK)rtos em 200. aJ.IBS 27 reputa o incidente a várias causas, den
tre elas o sucesso econômico do Alto Alegre que desencadeou a inveja
dos fazendeiros da região, que instigaram os índios contra os frades e
...
a missão. Por outro lado é sugerido cano motivação a revolta dos
in
dios contra a catequese imposta pela missão e que vinha interferindo
em todas as esferas da organização social dos índios. Os frades eram
contrários à poligamia e ao casamento não abençoado pelo ritual católi
co e encaravam estes costtllleS como escandalosos. Era também consj,dera
do escandaloso o fato de os índios passarem noites inteiras .em festas
dançando e cantando. Estas atividades eram devida.mente punidas,inclusi
ve com castigos corporais.
As crianças índias eram tomadas das mães ainda em
fase de amamentação e c~locadas no internato da missão. ApÓs isto a f!
mília ficava p;roibida de visitá-las. Acredita-se que todos estes fatos
tenham contrib4Ído para a deflagração do massacre que até hoj e. é revi
vido, ano após ano, pelos capuchinhos em Barra do Corda como uma fonna
de manter vivos o ódio e o desprezo pelos Índios que são considerados
perversos e mal - agradecidos.
2. 2.1.1. Área Indígena Pindaré

Aspectos Jurídico - Administrativos
A área indígena Pindaré situa-se no município

Bom Jardim, à 19 Km da sede do município e à 9 Km da cidade de

de
Santa

Inês.
hecta
Esta área foi demarcada em 1977 com 15. 000
res. Limita-se ao sul e oeste com o rio Plndaré, numa extensão de 43
Km; a norte, a divisa é tllla linha seca de 21 Km que encontra-se com o
igarapé Limoeiro no sentido noroeste.
Por ocasião da demarcação, esta área encontrava-se
totalmente invadida, tendo inclusive ocorrido conflitos entre índios
27

Id. Ibid., cap. V
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e brancos . Talvez de todas as áreas indígenas do Maranhão ; esta tenha
sido a que mais sofreu reduçpes ao longo do tempo , até a demarcação de
finitiva . GOMES 2 8 afinna que inicialmente esta área compreendia todo o
vale do Rio Zutiua, afluente da mar gem e:iirei ta do Rio Pindaré, que até
a década de 50 era exclusivamente habitada por Índios Guaj aj ara e que
hoj e é a totalidade do mtmicípio de Sant a Luzia . A r edução de grande
parte da área deveu-se ao fato de, por ocasião da demarcação, ela en
cent r ar-se completamente i nvadida . Houve muita pressão de polÍticosj ll!!
to à Funai no sentido de reduzir a ãrea, inclusive argumentando que os
Índios da região já estavam aculturados.
Em 1964 a área foi cort ada pela BR 316, que liga Be
l êm a São Luí s, tendo os Índios, durante a constr ução, atravessado um
per í odo de muita deseorgani zação interna e sobr evivido basi camente da
quebra do coco babaçu e da pesca comer cializada .
Em 1982, uma empresa de construção , COMARA, l igada
ao Ministério da Aeronáut ica, solicitou e fo i concedida autorizaçao da
Funai em Brasí lia para const ruir um aeropor to de por te internacional
na reserva Pindaré . Tão l ogo foram iniciados os serviços topogr áfi cos
para tal fim, os Índi os ofereceram sérias res i stências e quando nece~
sário, foram agressivos . Em f unção dessa reação dos Índios f oi suspen
sa a construçã.o do referido aeroporto. Entretanto não se tem conheci
mento se est a é uma deci são definitiva.
Com a construção j á avançada da Ferrovia
Cara
jás- Itaqui, a ár ea indí gena Pindaré está sendo das mai s afetadas .
At ualmente nesta área existem sete aldeias ,sendo na
aldeia Januári a que est á l ocali zado o Posto Indígena, às margens da BR
316. A população t otal ê de 402 Índios , est ando aí i ncluídos, além dos
Tenetehara, al guns remanescentes Timbira Krêje , e uma f amília extensa
28
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Q.ladros. A área oficial desta reserva er.a de 1.674.000 hectares e pr!
via nos seus estatutos o respeito às terras do índio de fonna a pre
servar as populações autóctones .
Por ocasião da demarcação da área C.aru, em 1977,
esta reserva florestal foi desmembrada, ficando dividida em
duas
áreas: a área do C'.aru, com 175.000 hectares e a área do Alto Turiaçu,
com 515 . 000 hectares. Criou-se entre as duas á-1·eas um corredor de pe
netração de posseiros e povoados.

de índios, provavelmente Turiwara, vindos da serra de Ibiapaba, no Cea

...

ra.
Atuaçao da Ftmai na Ãrea

...
...
Esta área é administrada pelo P.I Pindare, que e o
mais antigo posto indígena do Maranhão, pois foi criado em 1916.
A Ftmai mantém na área duas escolas, uma na aldeia
Januária e outra na aldeia Piçarra Preta. Ambas possuem uma professora
...
uma
que reside na própria escola e leciona apenas em portugues. Ha
atendente de enfermagem que reside na enfennaria - residência do po~
to-e visita regulannente as outras aldeias.
Por iniciativa do chefe do posto foi instalada uma
cantina que fornece gêneros alinientícios e outros bens de primeira TI!
cessidade. Em algumas ocasioes o "capital" da cantina tem servido para
financiar uma roça ou servir de intennediário na comercialização dos
produtos indígenas. Essa cantina foi pioneira e serviu de exemplo para
instalação de outras semelhantes em outras áreas indígenas . Por
oca
sião da passagem da rede elétrica da Q-IESF pela reserva, os índios fo
ram indenizados com a eletricação <le algumas aldeias, inclusive a Ja
nuária. Os índios, em conjunto, pagam pelo conslUOO de energia .
Há ainda na área a fazenda indígena, ou seja, o lo
cal onde se encontra um rebanho que os índios receberam como
doação
nos meados deste século. A fazenda é administrada por um vaqueiro, ftm
cionârio da Funai.
Atualmente o grande problema enfrentado na área sao
as invasões periódicas das regionais, especialmente para a extração do
coco babaçu. Isso exige uma constante vigilância para evitar tais em
preendimentos.

-
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A âr~a . dq C.aru caracteriza-se po! uma vege~ação . dé
floresta prê-amazônica e limita-se ao norte e a oeste com o rio c.a·r u.
Ao leste ela faz divisa com o rio Pindaré e ao sul com o igarapé Água
Branca e uma linha seca de 25 Km. A área do Caru localiza-se no muni
. .,. .
cípio de Bom Jardim, encontrando-se em suas divisas com o rnun1c1p10
de Santa Inês e Carutapera.
Ao longo do rio Caru existem vários povoados que
se instal aram na outra margem do rio . Pressionados por políticos
e
grileiros, os pobres veêm a área indígena como uma tâbua de sal vação.
A possibilidade de "liberação" da área indígena tem sido incentivada
por parte dos políticos •.. " o sonho da libertação das terras dos ín
dios para os pobres • vem sendo constantemente alimentado por políti
cos , desviando a atenção dos lavradores do violento processo de gri
lagem das terras •ocupadas por posseiros na região. A visão do Índio
como ''preguiçoso" e da ~rea 'indígena como ''muita tetr~" tem reforç~
do aquela expectativa de; um dia, se poder ·ocupar aquelas màtas 29 •
O contato com os moradores dos povoados é intenso
e reveste-se das mais variadas fonnas, seja "cobrando" idenização ~
la retirada de coco e palha que os brancos fazem na área, seja esta
belecendo normas para a criação de animais domésticos na reserva, ou
seja, impedindo a caça e a derrubada de. arvores . Essas relações têm,
1

'

•

-

2.2.1 . 2. Ãrea Indígena do Caru
29

Aspectos Jurídico-Administrativos

SANTOS, Murilo. Bandeiras verdes: transformações econômicas
ciais no Campo Maranhense. São Luís, Comissão

Em relação a esta área, faz-se necessário

colocar
de início que ela era parte da Reserva Florestal do Gurupi,criada pelo
Decreto n9 51026,de 25 de julho de 1961, pelo então presidente Jânio

e

so

Pastoral da Terra,

1981, v. 4, p. 12
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em algumas ocasiões, resultado em ·conflitos.
A área do Cani, tanto quanto a do Pindaré, será dí
retamente afetada pelo programa Grande Carajás, tuna vez que a ferrovia
Carajás-Itaqui margeia o limite oriental da área, nLUna extensão de 50
Km. Por outro lado, a própria construção da ferrovia, ainda em execu
ção, facilitou a coJlll.D1icação entre:Qs povoados próxnnos à área e a cidade
de Santa Inês. Pelo leito da ferrovia, enquanto não são colocados os
trilhos, estão trafegando autom5veis, estabelecendo uma ligação rodo
viária com uma região que só era atingida por via fluvial.

do P.I. Cani, que não disptmha de nenhuma infra-estrutura para
dar
assistência aos Índios guajâ. Atualmente, a população guajâ
nesta
área é de aproximadamente 60 índios.
2.2.1.3. Ãrea Indígena Canabrava e Guajajara
Aspectos Jurídico-Administrativos

~

Atuação da Funai na Ãrea '
Esta área é administrada por dois postos indígenas,
o P.I. Cani e o P.i. Awá. O P.I. Caru está situado às margens do rio
Caru e foi criado em meados da década de 1970. Este Posto assiste
a
uma população de 106 guajajara, distribuídos em 5 aldeias. Além do che
fe do Posto, existem como ftmcionários da Ftmai na área um atendente
de enfermagem e um professor-monitor bilÍngUe - que é Índio guajajara.
O Posto dispõe também, de uma lancha com motor de popa e um m0torista
fluvial.
As grandes dificuldades encontradas nesta área
es
tão ligadas à dificuldade de manter a área resguardada .das invasõespro
venientes dos vários povoados já referidos. Recentemente começaram a
•
ser instalados postos de vigilância nos limites da área, em atendimen
to à sugestão feita por MSRCIO G0~1ES por ocasião do Relatório que en
caminhou ã Cia. Vale do Rio Doce e à Ftmdação Nacional do !ndio,
em
1981 30 •
O outro P.I. existente na área, o P.I. Awá,foi cria
do em 1983, também em atendimento à recomendação feita por MERCIO m
MES em 1980, por ocasião da transferência dos índios guajá para esta
área 3 1 • No local onde hoje é o P. I • Awá ftmcionava apenas uma subsede
30
31

-

GOMES, Mércio. op. cit. p. 27
.
• Relatório preliminar sobre a situação de grupos guaJa que se
encontram fora de Reservas Indígenas. São Luís, 1981, p.2. mimeog.
,,
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Esta área, situada no município de Barra do Corda,
foi demarcada em 1977 com 131. 868 hectares. A primeira demarcação de~
.
ta area ocorreu em, 1936 e foi exeçutada pelo Serviço de Proteção ao
fndio, de acordo com o Decreto - -Lei n9 18 de 15 de dezembro de 1935.
'
Està área foi doada aos Índios guajajara pela Lei Estadual n91076, de
25 de abril de 1923, por sugestão de Marcelino Mirando, então inspe
tordo SPI.
Por ocasião da primeira demarcação, 1936,esta área
media 164.557 hectares, tendo sido reduzida para 127.648 hectares na
execução da segunda. demarcação. A área que ficou fora foi absorvida
pelo Projeto Ftmdiário do INCRA e por posseiros da região.
A história desta área revela acontecimentos confli
tuosos envolvendo brancos e Índios, especialmente decorrentes da exi~
tência ~e dois grandes povoados brancos dentro da área - o Alto Ale
gre e o São Pedro dos Cacetes. No final da. década de 1970 aguçaram-se
os conflitos entre Índios e invasores. Nesta ocasião ' a Ftmai reconhe
.
.
ceu a necessidade de intervir procedendo a retirada dos invasores, no
que se refere ao Alto Alegre. Entretanto, os frades do Alto
Alegre
continuam lutando na justiça, muito embora. tenham se retirado da mis
são e os índios reassumi.do seu antigo lugar.
O povoado .São Pedro dos Cacetes pennanece
no
território indígena e os posseiros afirmam sua intenção de ntmca sair
de lá.
A área Canabrava/Guajajara limita-se a noroeste •
c001 o rio Corda; ao no.rte, c001 uma linha seca de 55 1an de extensão;ao
sul,com outra linha seca de 57 Km; e a noroeste, com una linha se
ca de 17 ,S Km.
Esta área foi cortada em toda sua largura pela BR
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226, que liga Barra do Corda a Grajaú. Os índios reclamam muito da es
trada em função do tráfego, que pode ocasionar acidentes. A estrada
abriu caminho para os extratores de madeira que invadem a área indí
gena.
Há pelo menos quatro aldeias guajajara localizadas
às margens da Rodovia, o que intensifica sobremaneira o contato com
o "branco" e facilita a transmissão aos índios de doenças infecto-con
tagiosas.
A área Canabrava/Guajajara foi também cortac4l pela
linha de transmissão da CHESF, numa extensão de 24 Km. Como indeniza
ção, os índios receberam implementas agríc9las, construção de
esco
las, enfermarias e poços artesianos nas aldeias que enfrentam os mais
graves problemas em consequência da falta d'agua.

Atuação da Funai na Ãrea
A administração desta área está a cargo de
dois
postos .'indígenas : o P. I . Gua j a j ara e o P .1 • Canabrava. Q, P. I • Canabra
va admin~stra 16 aldeias, inclusive aldeias pertencentes à áreas onde
não há postos indígenas, tais como a área Uruku e Juruá, Geralda e L~
goa Corrprida. Todas as aldeias reunidas somam um total de 1660
ín
dios. A infra-estrutura de que dispõe o chefe do Posto não é suficie!!_
te para dar conta do grande número de aldeias sob sua jurisdição;prin
cipal,mente porque a distância entre elas é muito grande.
,,
O P.I. Canabrava foi criad0 'em 1973 e está situado
na aldeia do mesmo nome. possui ~ enfermaria-residência com
urna
atendente de enfennagem, que deve assistir a· todas as aldeias subordi
nadas ao Posto. Além da escola que funciona no Posto, há escolas tam
bém nas aldeias Cacimba Velha, Coquinho e Sabonete. Em duas dessas es
colas os professores são monitores bilíngties. Em outras, são missio
nários da Assembléia de Deus e da Igreja Batista, que. atuam com auto
rização da Funai.
O Posto mantém também urna cantina nos mesmos mol
des das e.xistent~s em outras áreas indígenas.
Em virtude da dificuldade de água nas aldeias
as
margens da rodovia e mais,o grave problema da seca, tem ocorrido ''ven

-
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da indiscriminada" da madeira i;or parte dos índios ?corno fonna de obter
fontes para seu sustento. A Funai tem tentado intervir nessas vendas
•
pois além dos mares ecológicos que a derrubada de árvores, de fonna
indiscriminada, pode trazer, há o fato de que o preço da madeira não
esta correspondendo ao seu valor real.
O P.I. Guajajara foi criado em 1970 e tem sob sua
jurisdição 6 aldeias guajajara. Esse P.I. também enfrenta dificulda
des para desenvolver suas ftmções,pois as locomoções são difíceis de
vido às grandes distâncias e à ausência de boa infra-estrutura em
termos de veículos.

-

O Posto mantém escola com monitor bilíngUe (índio)
e possui também urna enfermeira com o respectivo fun.cionário de saúde.
O P.I. Guajajara está situado no extremo nordeste da área, enquanto
que o P.I. Canabrava encontra-se no extremo noroeste. Ambos estão sob
a jurisdição direta da Ajudância de Barra do Corda.
'

2.2.1.4. Ãrea !ndígena Lagoa Comprida

Aspecto Jurídico-Adnúnistrativos
A área Lagoa Comprida também está sob a administra
ção da Ajudância de Barra do Corda. Foi demarcada posteriomente
à
a rea Canabrava/Guajajara e no traçado demarcatório foi acoplada a es
ta Últi~a em seu ângulo esquerdo, de coordenadas aproximadas de OS;
22' OON e 45 9 10" WGr. A demarcação desta área veio reduzir uma sé
rie de conflitos que ocorriam entre índios e posseiros da região.
Fm agosto de 1979 eclodiu tun conflito entre Guaja
jara e habitantes do povoado incrustado na área indígena - o Centro d~
~1eio ou Centro do Felipe. O incidente assuniu grandes proporções, ten
do sido amplamente divulgado pela imprensa, o que ocasionou a vi~
d<? Minis~ro do Interior.Mário Andreazza, a São Luís. O incidente ·foi
caracterizado pelo Ministro corno uma "simples briga de roça". Sete ín
dios saíram feridos do incidente 32 •

-

32

Da d os ob ti'dos no Arquivo
·
- Prô-fndio do Maranhão.
da Comissao
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Esta área encontra-se com a demarcaçao concluída e
possui una extensão de 13.200 hectares.
Atu~ão

está localizada entre oAlto mearim e seu afluente,o riacho. Enfeitado ..
A população guajajara que fonna as aldeias desta área é oriunda das
migrações guajajara do início do século.
O.processo de demarcação desta área foi concluído
em 1980, após tm1a série de dificuldades decorrentes da ~resença de f_!
zendeiros e posseiros no território a ser demarcado. Até os
dias
atuais, a Funai ainda se vê envolvida com negociações para a retirada
dos Últimos invasores. Trata-se basicamente de uma fazenda.
Em relatório feito para a Comis.são.Pró-!ndio do Ma
33
ranhão sobre ~s áreas indígenas do Maranhão, MARCOS PENIB,A.00 FILH0
faz referência à· construção de uma estrada de rodagem ligando Barra
do Corda a Grajaú, que passa por esta área. Essa estrada foi construí
da a partir de un trecho de estrada existente dentro da área para se!
vir a funcionários da Funai no aten~imento às aldeias distantes
do
•
Posto. A Funai, através da Ajudância de Barra do Corda, autorizou a
construção da ·rodovia cortando a área indígena, à revelia dos prote~
tos dos Índios da região. ~ importante ressaltar que não houve autori
zação__da presidência da Funai para tal fim, o que por lei, é ~res
cindível.
A área do Bacurízinho possui uma extensão de 82.432
hectares.
(
Atuação da Funai na Ãrea

da Funai na Ãrea

Não há nenhuna tmidade administrativa da Ftmai na
área. Encontra-se sob a jurisdição do P.I. Canabrava, que está locali
zado na área Canabrava/Guajajara. A Ftmai mantém na área da Lagoa Com
prida uma escola e um 100nitor bilÍngUe. A população desta área encon
tra-se incluída na população do P.I. Canabrava e consta de índios g~
jajara.

'

2.2.1.5. Ãrea Indígena Urucu e Juruá

Aspectos Jurídicos-Administrativos
•

Esta área está localizada no município de Barra do
Corda e portanto está sob a jurisdição da Ajudância da Funai. A anti
ga rodovia que liga Barra do Corda a Grajaú corta esta área no senti
do sul-norte. Está situada a oeste do rio Grajaú, mais extarnente na
região entre esse rio e a área indígena Canabrava/Guajajara, e ao sul
da área indígena Lagoa Comprida.
A demarcação desta área foi concluída, ficando com
una extens~o de 7.800 hectares. Entretanto, pennanece invadida. Há pe
lo menos dois grandes povoados dentro da área, Sunaúma e Pau Ferrado.
A Ftmai está mantendo negociações no sentido de efetivar a retirada
dos invasores.
Atuação da Fl.B1ai na Ãrea
mesma fonna que ocorre na área Lagoa Comprida,
Urucu e Juruá não possui tmidade administrativa da Funai. Exi~
área duas aldeias de índios guajajara que estão sob a jurisdi_
P.I. Canabrava. Desta fonna, os dados populacionais referentes
área estão incluídos no censo do P.I. Canabrava.
Da

a área
tem na
ção do
a esta

2.2.1.6.

.

Ãrea Indígena Bacurizinho

Situada no município de Grajaú, esta área também
se encontra sob a jurisdição direta da Ajudância de Barra'do Corda.E~

41

Esta área é administrada oor um Po~to ~ndígena, o
'
P.I. Bacuriziiiho,que foi criado em 1970. Estão sob 'sua jurisdição 10
'
aldeias que reúnem urna população de 1232 guajajara. A sede do Posto
conta com o trabalho de um monitor bilíngtle ,que mantém a escola em fun
cionamento, e com um atendente de enfermagem.
Há um dado sui generis referente a esse Posto, que
vale a pena ser ressaltado: o atual chefe do Posto é un índio guajaja
ra, o ex-cacique Arterik Ropex. Trata-se de una iniciativa inédita.por
.

33

PENTEADO FILHO, M. Paranhos . Situação atual das áreas indígenas do
Maranhão. São Luís, 19811 p. 16. mimeog.
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parte da 6a. J:elegacia, que por ser recente não pennite ainda

:t.Dna

ava

liação i

2.2.1.6.

.,.

Área Ind1gena

~rro

'

Branco

tomo do rio Buri tiÓ:IRu até a suposta nascente do refetido rio .Ao sul,

são de 62.000 metros a:tê' onde a estrada encontra um igarapé afluente
da margem direita do rio. Zutiua. A partir daí o limite é o

dânci~ de Barra do Gorda:. Foi demarcada em 1980 com. 49 hectares.

Má um dado interessante com relação a esta ·

-

area

ram lã por considerarem que há maiores possibilidâdes de estudar e de

A demarcação desta área ocorreu em 1977, ficando o

terri tórie com 413. 589 hectares.
Atu.:1ção da Funai na

do em 1970

Atuação da Funai na Área
Esta área está sob a administração do P .• I

.

....

indíge

O P.I. Araribóia, o mais antigo dbs tres, foi cria
e pres·t a assistência à quatro aldeias guajajara com 590 ín

dios. Este posto es:tá localizado no extremo norte da reserva e enfren
Bacuri

zinho . dà: átea indígena Bacuriziriho. Nã0 p0ssui portanto. unidade admi
nistrativa da Ftmai no local. Há a tentativa da. manutenção de \lma es
-,

-

,~rea

Esta área é acbninis~~ada:por três postos
nas: P. I. Anjico Torto, P. I. Araribóia e P. I. Ganudal.

aprender a sobreviver ao contato com o mundo dos .' 'brancos" .
'

próprio

traçado deste igarapé até chegar à confluência com o rio Zutiua.

de ela estar ~ituada dentro da ârea urbana de Grajaú.Tra

ta-se do local onde os guajajara tradicionalmente se arranchavam quan
do iam à sede do município. Atualmente várias famfli.as
indígenas mo
•

coo

tro com a Rodovia MA 006. A leste, é limitada pela MA 006 numa exten

Trata-se de mais uma área sob a jurisdição da Aju

ê o fato

Daí segue o

seu limite é definido por uma linha seca de 30.250 metros até o encon

Aspe-cto Juridfco-Admiriistrativos

que

com o rio Buri ticupu, próxim0 ao povoado Paciência.

.

ta sérios problemas de localização. As estradas são péssimas e as dis
1 '
tâncias muito grandes.
"
O P.I. Canudal e o P.I. Anjico Torto foram criados

cola, em cara ter mu1to prec:::ar10.
O problema mais grave da áre·a , a falta d'agua, foi

em 1973 e prestam assistência a oito e dezesse·te aldeias
tespectiva
mente. A população guajajara do P.I. Canudal é de 470 pessoas, enquan

~m

to que no P.I. Anjico Torto existem 1263 Índios ..

parte solucionadó com a construção, pela Funai, de un poço artesia

no.

Todos os postos desta área possuem
A população re,ferente a esta área está incluída no

censo do P.I. Bacurizinho.

2.2.1.7.

es~olas

funcio

riando çom monitores bilíngUes e também aten~nte de enfe.rmagem.
'

O P. I. ,Canudal está localizaâo

no

extremo noroeste
da área, ficando o P.I. Anjico Torto às margens da Rodovia MA 006. Es
te é o posto que possui melhor acesso.

Área Indígen~ Atarioóia
ASpectos Jut;Ídico-Administrativos
Localizada no município de ·Amarante, a área

A grande dimensão desta área d1ficul ta

indí

gena A.rar ibóia p.ossui as segµintes referências geográficas: ao norte,
limita-se com uma linha seca que parte da confluência do Rio
Zutjua

de assistência ao.s índios e também a vigilânciÇJ. dos limites da

uma

extensão cle 10. 000 metros. A oeste~ o limite está definido por;;

uma

linha seca de 42.000 metros até a confluêrrcia de um igarapé sem

nome

•

. 2. 2 .1. 8.

...~rea

Indígena Alto Turiaçu
Nesta área, mais exatamente no P.I : Canindé, estão

localizados os Tenetehara-Tembé, uma população de cerca de 130
dios.

1\::,

.in
.

'ferências detalhadas sobre a área serão fornecidas no item

•

/

re$er

va para evitar· invasões.

com um igarapé sem nome e se~ até· a confluência do igarapé Açaizal
com o rio Buriticupu; prossegue contornando este igarapé até a

o trabalho
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seguinte, quando tratannos dos Urtibu-Kaapor.
Quadro Geral de População 1'enetehara

J.rea Indígena

Posto Indígena

Caru
Pindaré
.Canabrava
Guajaj.a ra

Caru
Pindaré
Canabrava
Guajajara
Bacurizinho
Canindé
Canudal
Anjico Torto
Araribóia

~curiiinho

Alto Turiaçu
Ararib6ia
,l\rarfbóia
Arariooia

População
106
375
1.219
1.104
1.232
130
470
1.263
590

Z.'2.2.
a) Nome, Popuiaçao, Localização
Os Índios Unibu-Kaapor ~utodenominam-se Kaaporté,
que s i gni:fit a "habitantes -de mata". Segundo OARCY RIBEIRà 3 !t,os Kaapor.
falam lml diáleto tOpi do grupo Hê ~ nesse ~entido aproximam-se , dos
Tenetêhara, f:los Amarutyé , dos Ttiniwa:ra, ·d,os Ar\álllbê e dos Oiampi. Todos
esses grupos possuem seus teFritÕrios entre os vales do Tqcantins e do
P.fn'daré , onde forniavam un bloco de povo~ tupi.
" · Os Kàãpor háoitam a reserva · do Alto Turiaçu em vã
tias alde'ia$ que somam uma população de SZ7 {ndios.
'

B) M>do de Vida

O modo de vida dos Kaapor reflete una .adaptação es
3i.

RIBEIRO, ~arcy. Os Índios Urubu, ciclo anual das atividades
de
subs i'dsten~ia de. uma tribo dà Floresta Tropical. ·In: Ui.rã . Sai àP~o
cura e Deus. Ria de Janeiro, . Paz e terra, 19767 p. J5.
~
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pecializada à vida na mata. Orientam suas atividades por tun calendâ
rio definido pela natureza, a$sim como sua mitologia ê elaborada a
partir da floresta. Para sobreviver na mata, os Kaapor tiveram que r~
.
cria-la
a seu modo, dando significação às coisas. Dessa forma, sele
cionaram elementos da flora e da fauna ftmdamentais a sua sobrevivên
eia.
O ciclo anual das atividades Kaapor estabelece os
meses de janeiro a abril como ~ fase de coleta de frutos. Este é o P!
ríodo em que a floresta amazônica oferece os frutos ·mais vart ados co
mo: caju, bacuri, piquiá, cacau, ~nipapo, coco, etc.
Durante os meses de setembro até abril as ativida
·des de subsistência estão especialmente voltadas para a pesca, pois ê
.,
o per1odo que coincide com a vazante e é quando e-s ta atividade é mais
produtiva. As. pescarias coletivas rendem enol'll1es quantidades de peixe
de tódas as variedades,que são conservados no moquém sempre aceso, c2
mo uma fonna de garantir sua conservação e suprir a alimentação du
rante o período de derrubada da mata para plantio, que ocorre ness~

-

..

e~ca.

O período da caça corresponde até certo ponto ao
da pesca, pois,com a vazante, as ~guadas ficam mais raras e é fácil
apanhar o animal quando ele vem beber. Com a estação das chuvas ini
eia-se a caça por rastejamento e o conseqUente amadurecimento das fru
tas ajuda á caça na medida em que se aguarda o animal próximo às fru
teir.as onde ele vem comer. A caça dos pássaros para a obtenção
das
penas com que fabricam seus magnÍficos adornos pltunários - parte ftm
dçunental do ar tesanato Kaapor - é uma atividade constante e exausti
va.
De setembro a novembro é iniciada a lavoura, com a
derrubada da mata. Os Kaapor cultivam vin.te e oito plantas
diferen
tes, dentre elas a mandioca, a batata doce, o cará, o mílho, favas ,
etc.
O período da fartura vai de dezembro a
março e
coincide com o período das festas e atividades sociais mais intensas.
Durante o período da escassez são mais intens,a s a5

•
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.

atividades artesanais, os homens ficam mais tempo ocupados na
con
fecção de ·adornos 'plumârios, annas e outros attefatos.
Os Kaapor organizam-se através de um sistema dé
descendência bilateral e o casamento dá-se entre primos cIUzados. A
.
poligamia e elemento presente na sua organização familiar.
As aldeias Kaapor são forniadas por casas grandes,
geralmente sem paredes. A distribuição· das aldeias é arbitrária: · algu
- proxi:mas
.
mas .sao
\.Ullas das outras, embora com vidas independentes: ou
tras , distam em média de 20 a 50 Km das demais • Há uma divisão infor
mal do território tribal de forma que tadaaldeia, na prática, dispõe
de uma certa área para atividades de caça, coleta· e pesca. A extensão
dessa área varia confonne o tamanho do grupo local • •

..

-

•

c) Aspectos Históricos do Contato.
Habitantes
tradicionais da costa brasileira,
os
.
.
.
Kaápor atingiram o territórío que habitam atualmente fugindo dos ex
tratores de produtos florestais.na segunda metade do século passado •
DARCY RIBEIR0 3 5 reconstitui a trajetória da migração Kaapor:começararn
a transpor o GuIUpi ,migrando do Acará para o Capim. Daí seguiram para
o Qiarnâ, em seguida para o Coaracy,afluente da margem esquerda do ~
rupi, e ~epois para o Gurupicina, na margem dir~ita, onde se instala
ram. Esse .processo fo1 concluído na década de 1930.
Há referências mais antigas ·dos ' índios Kaapor vi
'
vendo no Pará, entre as nascentes do Coaracy e do P±riá. Por essa épo
ca, eram temidos por seus ataques às populações regionais.
Para os Kaapor ,a guerra é a maior fonte de respei
to e prestígio diante do grupo, mas também uma válvula de escape para
as tensões dissociativas que poderiam eclodir em conflito dentro da
ttibo • . Nesse s~ntido,a "paci~icação" dos Kaapor,efetuada por volta de
1928,significou não apenas abster-s~ dos combates. Exigiu toda uma re
visão de seu sistema social 36 •
A "pacificação" dos Kaapor custou-lhes também tml
'

'

'

•

'L

-

2. 2. 2.1.

Aspectos Jurídicos-Administrativos
A área do Alto-Turiaçu é coberta pela floresta ti
picà das terras finoos da Amazônia. O sistema de imigração da área so
fre variações estacionais, ocorrendo momentos de seca e de enchentes~
A região é pobre em caça. O relevo é baixo, encontrando-se
apenas
una cadeia de montanhas que faz parte da. Serra da Desordem.
Esta área é habitada não apenas pelos Kaapor COJ'IK)
também por Índios Guajá, Tembé e alguns remanescentes Timbira.São gru
pos indígenas proftmdamente diferenciados no que se refere à identi
dade étnica, assim comJ com referência à trajetória histórica de ca~
um deles. "Os Urubu-Kaapor encontram-se num estágio crucial de sua vi
vência com a sociedade nacional. Os Tembé,
já ultrapassaram 0 e;
tágio dos Kaapor, acham-se num novo processo de revitalização cult~
ral · · . e os Krêje encontram-se no limite máximo de sua. conti.nuida~
.. .
etn1ca, quase que confonnados com uma solução de assimilação total ,se
ja nos tennos da sociedade canponesa, seja possivelmente nos te111X>s
da socieda.de Tembé1137
A área do Turiaçµ está localizada nos · mlDlicípios
de CaIUtapera, cândido ~ndes, Turiaçu e M:mçãa, entre os rios Qlrupi
e Turiaçu e faz parte da reserva florestal do Gurupi. Até 1976 for

que

37
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GOMES, M-erc10
. pere1ra.
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Op. c1t.
p.41.

Id. Ibid. p. 33

36 RIBEIRO, Darcy. Op. cit. p. · 265.
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ma.va, juntamente com a ârea do Ca.ru, uma Gnica reserva e
continha
aproximadamente 84500 hectares. ~ssa ocasião a F\mai penni tiu que ela
fosse dividida em duas âreas ..earu, com 170 .000 ha. e Alto Turiaçu,com
515.000 ha. - ficando, assim, de fora, cerca de 160.000 hectares de
terras indígenas que constituem hoje v~ios povoados e fazendas.
Até duas décadas atrás era nruito difícil o acesso
a essa região e este era restrito aos índios, funcionários do SPI e
certa
alguns regatões. O transporte é basicarente fluvial, o que de
fonna garante un isolamento relativo à área.
A área do Turiaçu limita-se ao l\brte e
Nordeste
com as terras do núcleo de colonização da Colone , de onde
freqt.iente
mente surgem invasões por parte de camponeses que tive ram suas terras
devastadas. l\bs limites leste e sul, encontram-se vários povoados que
também constituem focos de penetração na área, freqUentemente
abrin
do clareiras para roças.
Por ser mui to extensa e não dispor de fo rmas de lo
conr:>ção intellla, tollla-se difícil para a Funai dar conta dos limites
da reserva, garantindo-os contra invasões.
A área está totalmente demarcada desde 1978, muito
embora ocorram ocasionais invasões como aquelas a que fize100s referên

.

c1as.

A área do Turiaçu é administrada por três

postos

indígenas: o P.I. Glajá, que assiste os índios guajâ; o P.I. Alto Tu
riaçu, que assiste ao Kaapor, e o P.I. Canindé, que assiste aos Kaa
por e Tembé.
O P. I. Guajá, que até 1979 era frente de

atração

Ptmai canos ín
Turiaçu e admi
cerca de 30 ín

tes da demarcação. O local onde estavam esses Índios era utilizado ~
la Sudene. A tentativa de atração foi frustrada. Os Índios não quise
ram mudar e quatro aldeias ficaram fora da linha demarcatória. Recen
temente, em fLmção do desmatamento generalizado efetuado pelos c~
neses, e a escassez da caça, as aldeias de "fora" começaram a entrar
na reserva .
O P.I. Canindé foi criado em 1923 com o objetivo
de dar assistência aos Tenetehara-Iembé, Kaapor e Krêje que viviam na
região. Está localizado às margens do rio Gurupi e atende cerça de
130 Índios Tembé, 212 Kaapor e povos Krêje .
Gurupi,
A localização deste Posto, às margens do
coloca-o numa situação vulnerável no que se refere a invasões ,
pois
esta é una área de intenso crescimento demográfico e econômico.
~'IErRCIO

G)MES 38 , o principal problema
que afeta os Kaapor é o elevado Índice .. de mortalidade, que fazcomque
/
sua população não cresça. Hâ um alto Índice de turberculose e sífilis
endêmica. 'Ds Kaapor encontram-se nuna encruzilhada histórica
apôs
meio século de conta to. Não têm condições de serem índios
tradicio
nais e não podem ser Índios acul turados. Já dependem de uma série de
bens industrializados e o acesso a esses bens é difícil" •

Ie acordo com

a) Nome, Localização, População
Os Índios Guajá, que se autodenominam Awá, consti
tuem una das Últimas sociedades que sobrevivem exclusivaioonte a par
tir das atividades de caça e coleta. ~reio Goioos 3 ~ afinna ·que
os
Guajá perderam a prática da agricultura há uns 300 anos, devido
as
. .
. or1g1
pressões causadas pela expansão colonizadora no seu terr1. tor10
nal: os vales dos rios G.lrupi, Guamá e Capim.

-

3e

no centro

reserva. Foi criado em 1975, po.r ocasião de demarcação da ârea,

so

li.mi

2.2.3 G.lajá

Atuação da Fmai na Ãrea

guajá, organizou-se a partir dos primeiros contatos da
dios guajã, em 1973. Está localizado ãs margens do rio
nistra un terço da reserva. Este P. I. dá assistência a
dios Guajá que vivem nas proximidades do posto.
O P.I. Alto Turiaçu está localizado

a finalidade de atrair os Índios que se encontravam "fora" dos

da

39

..

.

Id. Ibid. p. 35
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Os Q.iajâ falam uma língua da família

no ano de 1973,por iniciativa da antropóloga Valéria Parise,
que
então traba~ha~a na 6~ Delegacia da Funai em São luÍ?.
Inicia-se lDll
projeto de contatos com os grupos Guajá que apareciam nos povoados às
margens do rio Caru. Esse primeiro contato foi dramático, pois
ca
racterizou-se muito mais corno resgate de sobreviventes " 1 • Foram resga
tados vários Índios doentes e crianças Órfãs. Nesse nesmo ano é for
mada a frente de atração Guajá, tendo à frente Valéria Parise, com o
objetivo de evitar a tragédia que vinha se abatendo sobre os
Guajá
do Caru. Essa frente de atração contata 17 Índios no Alto Turiaçu, oní
de hoje ·é a reserva Turiaçu. Em 1974 e nos anos seguintes, 120' Guajâ
são contatados por diferentes funcionârios da Funai. Em 1976, após vá
rias mortes, sobrevivém,dentre os contatados, 91 Guajá. Em 1980 eles
estão reduzidos a 29, e com sérios problemas de desequilíbrio demográ
fico.
'
A separação da reserva florestal do Gurupi em duas
áreas distintas afetou diretamente os Guajâ. Os grupos do Catu perde
'
ram o conta to com os doA1to'Turi9-ÇU -em função do estabelecimento de po
voados no corredor que se criou entre as duas áreas - e muitos índios
morreram com a intensi ficação do contato com os "brancos".
Dos Índios Guajá do Caru, onze foram contatados em
1978, sendo que foi um contato breve e até hoje não se sabe precisa
mente o paradeiro desses Índios.
Em julho de 1980, wn grupo Guajá do Caru foi trans
fer ido para a reserva do Caru, por iniciativa do antropÓlogo Mércio
Gomes . Posteriormente, outro grupo apareceu ocasionalmente na antiga
subsede do P.I. Caru, hoje P.I. Awâ. Há informações de mais outro gru
po que ocas ionalmente aparece na reserva , entretanto sem se aproximar
do Posto .

ling{fÍstica

tupi-guarani, muito próxima ã dos Tenetehara.
A população Guajâ em contato, ou de que se tem in
fonnações concretas, é de aproximadanente 227 índios.

b) M:xlo de Vida
Os Q.Jajá são índios essencialmente nômades e moram

transitoriruoonte em tapiris. A cultura Guajá está adaptada a regiões
onde existem cocais de babaçu, de cujo coco obtém uma espécie de farl
nha que serve de complemento alimentar à dieta de caça e frutos· Orga
nizam-se em pequenos bandos de 10 a 20 ind.Íviduos,que perambulam ~
los cocais das serras da ~sordem e Piracambu e nas cabeceiras
dos
rios Caru, Turiaçu, médio Pindaré e Gurupi. Suas migrações seguem ro
teiros detenninados pelas estações climáti cas e pela vegetação.
c) Aspectos Históricos do Contato

1

Os Guà)á migraram do Pará para o Maranhão a partir
de meados do séculos XVII, fugindo das pressões impostas pelos coloni
zadores. Até os anos de 1950 ainda havia Índios Qiajá no seu territ~
rio tradicional. Estes parecem ter desaparecido, ou em função das mi
grações em função das mortes.
No Maranhão, os Guajá distribuíram-se pelos vales
,
dos r1,os Turiaçu e Pindaré, no final da década de 40. Por esse perio
do eram freqtien~es os conflitos com os Kaapor e os Tenetehara que ha
bitavarn a região, assim coro com os b'rasileiros que se adentravam por
essa área. Apesar disso tudo, calcula-se que nessa epoca os
Gua3a
,
atingiram o seu número máximo dos Últimos 50 anos: cerca de 300
1n
dios, distribuídos em uns 20 micro-..grupos" 0 • O grande declínio popula
cional dos Guajá inicia-se por volta dos anos 70 com a intensificação
dos contatos com caçadores e agricultores "brancos" que lhes transmi
tem doenças, roubam-lhes as mulheres e crianças e os matam.
o priiooiro contato da Funai com os Qiajâ ocorreu

-

'

.-

2. 2. 3.1.

Ãrea Indígena Alto Turiaçu

As infonnaçoes sobre essa área já foram fornecidas
no item sobre os Kaapor. Retomamos apenas as informações referentes
41
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aos Q.iajá. Vivem nessa área cerca de 30 Guajâ, remanescentes dos pr1
meiros grupos contatados pela Funai em 1983 e nos anos seguintes. São
assistidos pelo P.I. Guajá.
2.2.3.2 Ãrea Indígena do

caru

Também já fizemos referência a esta área
quando
tratamos dos Tenetehara. Retomamos os dados referentes à
população
Guajá. Encontram-se vivendo nessa área cerca de 47 Guajá: 20 que são
parte de grupo transferido por Márcio Ganes; 12 pertencentes a un gr~
po que apareceu ocasionalmente e mais 15 que são conhecidos pelos dois
grupos, mais que nunca se aproximaram do Posto.
Foi criado recentemente o Posto Indígena Awá para
dar assistência a estes Índios •
.
2.2.3.3. GuaJa que nao se encontram em reservas

4 - Grupo do Buriticupu
No limite noroeste da reserva Araribóia, já no
nv.micípio de Santa Luzia, encontra-se un grupo Guajá can cerca de 30
indivíduos, em terras supostamente pertencentes à CX>TERMA..
S - Grupo do Goiatins
No município de Goiatins, Goiás, há t111 pequ!
no grupo Guajá de cerca de 10 índios. Há infonnações desse grupo de!
de 1974.

~

•

acordo com Mi!RCIO G(}.1ES ~ são os seguintes os
grupos Guajá dos quais se tem notícias:
1 - Grupo do Turizinho
Este igarapé está situado na região do corre
dor criado com a divisão da reserva florestal do Gurupi. Segundo 1n
fonnações de camponeses da região, existem cerca de 20-25 Guajá peram
bulando pelas imediações.
2 - Grupo do Gurupi
Entre os rios Caru e Gurupi, nuna área de gran
de especulação fundiária, tem-se notícia de un número indefinido
de
Guajá, que provavelrente devem chegar aos sessenta ., distribuídos em
tres grupos .
3 - Grupos do Alto Pindaré
Ao sul da reserva do caru, no município de Im
peratriz.mais ou menos entre os quilômetros 334 e 422 da Ferrovia Ca
rajâs, encontram-se pelo menos dois grupos Q.iajâ. Calcula-se uma po
pulação de 30 Índios.
De

2

~
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CARAJÁS E OS POVOS IllO"fGENAS

NO

MARANHÃO

A implantação de grandes projetos na .Amazônia tem
sido a expressão maior da febre deseiwolvimentista que há cerca . de
três dééadas acomete o Brasil. Em nome do desenvolvim.en.to
nacional
- ·
rodo
como as grandes
são projetadas e executadas obras f araon1cas,
·
hidroelétricas e projetos de mineração. Dentre essas
grandes
vias,
... .
• "*
t
·do
nos
ultl.JJlOS
obras destaca-se o Programa Grande CaraJaS, que em s1
tempos alvo de debates e das grandes manchetes da imprensa local e na
cional.
Trata-se de un programa com proporções

•

gigante~

... .

cas, englobando projetos menores de cunho florestal, agro-pe~~ar~o e
mínero-metalÚrgico. o caáter político do Programa Grande CaraJaS e ex
plÍcito desde 0 Decreto-Lei n9 1813,de 24 de dezembro de 1980,
que
an'l.Dlcia sua criação na fonna de um programa de desenvolvimento outor
gado, preparado para servir de garantia internacional para o Projeto
Carajâs. voltado para a extração de minérios. O Programa Grande Cara
jâs expressa sua grandiosidade na área que pretende ocupar, que tot~
liza cerca de um milhão de quilômetros quadrados, incluídos nos
se
Oceano
guintes referenciais geográficos: limita-se ao norte com_o
Atlântico; a leste, com 0 rio Parnaíba; a oeste, com o rio Xingu; e
ao sul, cano paralelo de 89 do Equador.
A execução desse programa prevê a exploração
de
riquezas não-renováveis em grande quantidade e em muito pouco ... ~e~.
Prevê também atividades de exploração poluente, o que traz serias im
plicaçÕes a nível de meio ambiente. Acresce-se a estas colocações o
fato de que a execução desse Programa requer uma parcela grandios~ de
capital estrangeiro, assim como a presença de empresas estrangeiras
explorando diretamente riquezas nacionais e desfrutando de todos os
incentivos relativos à implantação e infra-estrutura.
Entretanto, a todos os pontos referidos, queremos
acrescentar aquele que consideramos da maior importância, ou seja, o
...
.
caráter social da proposta Carajás: "à sociedade civil nao esta atr~
buído qualquer papel, nem é deixado qualquer espaço para participar

56

da fonm.ilação e implantação do Programa Grande r.arajás" .. 3 • g a partir
dessa colocação que sugerimos a questão: a quem serve o Programa Gr8!!
de Carajâs? Ou ainda: o que será das populações que habitam a ãrea
eleita para a implantação do referido Programa?
Nas fonm.ilações do Programa não há nenhuna referên
eia a essas populações. CaJK> já foi situado anterionnente, o Programa
Grande Carajás abrange una área gigantesca, e nesta área encontram-se
várias nações indígenas e consequentemente territórios indígenas.
Em suas fonnulações iniciais, o Programa Grande e.a
rajás inclui basicamente três dimensões:
1 - A Ferrovia r.arajás-Itaqui, que terá a extensão
de 890 Km- ligando o Porto de Itaqui em São Luís à Serra dos Carajâs •
Desses 890 Km, cerca de 650 estão em território maranhense;
. 2 - O corredor Carajás, que constitui uma área P!
ra conter os subprogramas de apoio ao desenvolvimento do Projeto Ca
rajâs e que é de~inida por 100 Km às margens esquerda e direita
da
Ferrovia Carajás;
3 - Os Projetos de Distritos, que no seu traçado
inicial cobrem quase todos os nrunicípios do ~faranhão, com exceção de
pequenas regiões ·no extremo sul e leste do Estado. Inclui programas
de produção de alimentos, reflorestamento e produção de álcool.
Atualmente encontra-se em fase de execução a cons
trução da Ferrovia Carajâs-Itaqui. As áreas indígenas mais diretarnen
te afetadas pelo traçado desta Ferrovia são aquelas situadas na re
gião do Pindaré, quais sejam, a área do Caru e a área do Pindaré. A
Ferrovia passa no limite sul da área do Caru, na outra margem do rio.
O braço da Ferrovia a ser construída, que fará a ligação para Parag~
minas, margeia o rio Caru e os limites leste e norte da área. A Fer
revia margeia também a área indígena Pindaré no seu limite sul. Foi
também nesta área que em 1981 iniciaram-se os trabalhos para a cons
•
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1
trução
10\ da
fl.mção
triais

de um aeroporto de porte internacional e que deveria
ocupar
reserva indígena. A área indígena foi eleita para este fim em
da proximidade com Santa Inês, que será um dos pôlos
indus
do Programa.
Quanto à implantação da Ferrovia, desde já podemos
perceber as consequências que advirão para os grupos indígenas que ha
bitam as áreas mais diretamente afetadas. O trecho já concluído da
Ferrovia está servindo corno leito de rodovia,facilitando o acesso ter
restre a tuna região que se comimicava bas~camente por meios fluvia~s ·Is
'to tem àumentado as disputas pelas terras que se localizam nos limi
tes das áreas indígenas e,por outro lado, tem favorecido as invasões
esporádicas (para coleta de coco babaçu)no território indígena. Tudo
isso implica numa maior cobiça pelas áreas indígenas.o que exigirá,
por parte da FUNAI, uma fiscalização mais intensa de seus limites.
Na área do Caru e em suas imediações existem in
dios Guajá,caçadores e coletadores, totalmente despreparados para o
contatg avassalador can a sociedade envolvente, na fonna como esta se
verificando. Trata-se de um povo que requer un apoio especial por Pª!
te do órgão protetor para que possa sobreviver e manter sua identici!
de étnica. Esse contato indiscriminado com a sociedade envolvente ~
derá ser fatal, caso não sejam tomadas as· medidas protecionistas.
Além desses aspectos já referidos, a fe:rrovia, que
está sendo co~trulda para transportar min~rios, tratá efeitos poluen
~es após iniciado o tr~fego, · deixando.· ~ grande faixa de terra ári
da em toda a sua extensão, a exemplo do que ocorreu em Minas Gerais,
em empreendimento semelhante.
Quanto às outras dimensões do Projeto ,que ainda não
estão em execução ,podemcis apenas fazer projeções. Tanto o corredor Car!
j ás quanto os Projetos de Distritos pretendem ocupar vastas areas sem
que sejam reconhecidas as populações que nelas habitam. O que é mais
grave é que até cerca de um ano,a própria Ftmai "desconhecia" a exis
tência de povos indígenas na área de influência do Grande Projeto Ca
rajâs.Após denúncias feitas pelo Conselho Indigenista ~.issionârio, vei~
!adas pela imprensa a nível nacional, a Fl.mai.entra em cena com o Pro
4'

-

.

58

-

jeto de Apoio às COIIll.D1idades Indígenas.
O referido Projeto é elaborado em janeiro de 1982
pela Canpanhia Vale do Rio Doce, em colaboração com a Ftmdação Nacio
na1 do !ndio, e está sendo financiado pelo Banco M.mdial. Na apresen
tação do referido Projeto lê-se o seguinte, com referência à Ferrovia
Carajás-Itaqui ••• ''Em tun empreendimento de tal envergadura, a Ftmai
tem que se fazer presente, pois que afetando as comunidades indígenas
em todos os aspectos, do cultural ao social e econômico, terá que ~fe
recer maior aporte de assistência em saúde e saneamento, serviço s~
cial, educação, promoção conu.mitária, habitação, urbanismo, comunic~
ção, transporte, agropecuária, .e nergia e administração , delineados no
presente Projeto""". O Projeto prossegue num total de 140 páginas r!
pletas de proposições no sentido de contratação de pessoal, compra de
bens materiais, etc.
A proposta do projeto de apoio aos índios não po!
sui nenhuma referência à demarcação de áreas indígenas ou garantia
das que já estão demarcadas. Enteooemos que essa é uma
lactma da
maior gravidade, pois o território é a condição sine qua non para a
sobrevivência de qualquer grupo tribal. Parafraseando CARDJSO DE OL!
VEIRA45 , diríamos que a posse de um territóriÓ específico significa
para o índio não só uma base econômica de produção, mas também a base
material sobre a qual o grupo possa organizar-se. Isso favorece a con
servação da identidade étnica e a .manutenção de uma organização
so
cial específica.
ConcluÍlll>s, a partir dessas colocações, que ·de na
da servirão todos os itens arrolados no Projeto de Apoio às Comuni~
des Indígenas, a menos que a questão t:erra seja considerada;caso co!!
trário,entendernos que a intenção será transfonnar paulatinamente os
índios em possível mão-de-obra para os projetos agro-industriais.
Caso o Programa Grande Carajâs venha a ser mesmo
44

Projeto Ferro carajás: Apo!o às~ midades .Indígenas.
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implantado ein todas as suas dimensões . . . o que se afigura como mvia.
ve1 em função de recessão econôroica ~ todas as ~reas indígenas do Mar~
nhão serão direta ou indiretamente afetadas, e o núnimo que
podemos
prever para os povos Indígenas· é a perda da posse do território
tri
bal.

A cada dia novos decretos e dispositivos são propo~
tos no sentido de restringir ainda mais a possibilidade de auto~dete!
minaçao dos po\ros indígenas. Nesse sentido, há o ~ereto Presidencial
n 9 88985, 'de 10 de novembro de 1983. que regulamenta os artigos 44 e
45 do Estatuto dó fndio, .relativos à exploração de riquezas nas are as
indÍgenas. Também significativa é a proposta contida no paragrafo IV
do artigo 39 00 Capítulo I do novo Codigo Civil que está para ser vota
do, transfonnando os índios em absolutame??-te incapazes no que se refe
re a direitos e .obrigações ~a ordem civil .
'

,/

-

-

4 - CONCLUSÕES

Os índios que possuem seus territ8ríos no Estado do
Miranhão enfrentam problemas e inimigos seioolhantes, apesar de suas di
versidades étnicas e histôricas. Entendemos que isto se verifica f1.1nda
mentalmente em ftmção dos seguintes aspectos: os seg100ntos da socie~
de nacional que entram em contato com as populações indÍgenas não
as
percebem enquanto grupos étnicos distintos e atuam sobre elas como fos
sem uma massa compacta e homogênea.
Os dados colhidos durante a realizaça0
. desta pesqui
sa parecem-nos claros no sentido de evidenciar que a problemática indí
gena passa a existir a partir do momento em que os colonizadores ele
gem o índio à categoria de problema, ou nelhor, corno un impecilho
à
realização de seus objetivos.
A nível 'da questão territorial, o que se pode perce
ber é que as áreas habitadas pelos povos indígenas são encaradas como
territórios subutilizados, que deveriam ser liberados para que se ef~
tuasse uma exploração econômica mais racional. ~ssa fonna, o que se
observa concretamente é que não h5 uma área in<lígena,mesmo
denarcada.
,,
que esteja isenta de una fonna qualquer de invasão por parte dos brasi
lei ros. Quanto se trata de áreas não demarcadas , a Constituição , mais
especificamente o Estatuto do fndio, não é suficiente para fazer impor
o respeito por aquele território e a necessidade de sua dema.rcaCi~º· AS
'
forças polÍtico-econômicas contrárias , quando nao conseguem impedir
a
demarcação de áreas indígenas, são vitoriosas em parte, obtendo a re~
ção drás tica da área tradicional de habitação dos grupos indígenas. E!
se processo ocorreu com relação a quase todas as áreas indígenas do ~
'
ranhão e repete-se agora por ocasião da tentativa de demarcação
<hís.
áreas Krikati e Geralda, as únicas por demarcar.
Cau o objetivo de servir de intenoodiário entre as
pressões destruidoras da sociedade nacional e os grupos indÍgenas, f~
ram criados órgãos de Proteção ao fndio - o antigo SPI e a atual
Pu
nai. M.úto embora não tenha sido objetivo deste trabalho uma análise da
prática político-assistencial desses órgãos, fazem-se necessários al
-
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guns canentar1os.

O JOC>delo político-econânico
existente em nossa so
.
ciedade requer, sem dÚVida alguma, a existência de um Órgão de prot~
ção aos índios. Caso contrário, em menos de una ·década toda a popul!
ção indígena ·p oderia extinguir-se. As questões colocam-se can relação
à prática do Órgão tutor.
A 6t* Delegacia Regional da Ftmai em São Luís é,atê
certo ponto, ioora executora a nível regional das políticas detennina
das pelà instância superior do órgão - a Presidência. Nesse sentido,
muitas das colocações feitas aqui podem aplicar-se a uma perspectiva
nacional.
Iniciemos pela ~ducação. A Funai mantém escolas em
quase todos os postos indígenas. Entretanto essas escolas funcionam
precariamente e com uma orientação totalmente avessa à realidade in
dígena. -A orientação didática e o material escolar são os mesmos uti
lizados pela rede estadUàl de ensino. Não é preciso conviver com tun
gn.tpo indígena para saber que o modo de vida e a visão de nrundo des
ses povos são bem distintos dos nossos. A questão da especificação de ·
cada gn.ipo deveria ser considerada no planejamento educacional.
Na
fonna como existem, as escolas estão servindo como elemento introdu
tório dos valores e hábitos da nossa cultura na comunidade indígena.
Outro problema sério referente à educação diz res
peito ao fato de o ensino ocorrer apenas em português. A experiência
do sistema de monitores bilíngtles - que consideramos positiva - está
praticamente desativada. O ensino sendo feito apenas em português ~
de transfonnar a escola em um veículo de desintegração étnica, na me
dida em que favorece a perda da língua nativa.
Com relação à saúde, a assistência mantida pela Fu
nai tambán é precária. Sanente agora, com recursos oriundos do conv-ª.
nio entre a Funai e a Cia. Vale do Rio Doce, foi possível manter án
todos os postos a estrutura mínima de assistência à saÚde, com a pre
sença do atendente de enfennagem. Entretanto, as distâncias entre as
aldeias são grandes, os transportes quase inexistêntes e tudo isso di
ficulta a atuação do atendente.Além do mais,unatendentenoposto
e,

..
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algumas vezes, insuficiente em função da quantidade de aldeias a serem
atendidas. A nível da atuação da equipe· volante de saúde, o que se po
de notar é que as viagens regulares nem sempre podem ser cumpridas em
ftmção de problemas com transportes, questões burocráticas e autras, fi
cando, algtUnaS vezes, aldeias sem visitas nidicas por mais de seis me
ses.
A fiscalização dos limites das áreas indígenas con
tra invasões é l.UJla tarefa que requer uma infra-estrutura mínima que os
chefes dos postos não dispõem.Em algumas áreas, somente através de so
brevôos é possível detectar invasores, em virtude da grande dimensão
da área e da dificuldade de acesso a seus limites.
C.Om relação à implantação do projeto Grande
Cara
...
JaS, atualmente o mais grave problema q~ se apresenta para os
povos
indígenas e seus territórios, o que podemos observar, a nível da
Fu
.
na1, e avassalador. Não tem havido por parte do órgão tutor nenhum tra
balho de esclarecimento aos Índios, das possíveis conseqUências que õ;
..
raJas trara para suas terras e seus modos de vida. t-em mesmo a nível
dos ftmcionârios locais tem havido um esclarecimento maior. o
único
significado que carajâs está tendo para os índios é o de um projeto de
apoio às connmidades indígenas. Em outras palavras, significa dinheiro
para projetos nas áreas indígenas. Alguns índios ousam perguntar: "por
que o ''branco" está dando tanto pra gente"? A resposta a Ftmai não tem
fornecido, ou sej~. não esclarece o preço a ser pago pelos benefícios
que recebem agora.

-

'

-

A nível da política Indigenista Oficial, todos os
Índios são iguais. As diversidades entre os grupos são ignoradas. Isso
é claro no que se refere à contratação de fwlcionârios locais,especial
mente chefes dos postos. Estes func~onários,em geral,possuem um curso
de etnologia indígena e/ou indigenismo. Entretanto.não é dado nenh1.111
treinamento específico com relação ao grupo Cóm o qual 0 fl.Dlcionário
vai trabalhar. O que se observa - ressalvando-se algumas exceções devi
das ao esforço individual de algtms fl.Dlcionârios - é o total desco~
cimento do grupo por parte do funcionârio que com ele trabalha. A PQ
lítica é a mesma para tooos, as regras são gerais e não há possibilida

•
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de sequer de adaptação.
... .
Essas questóes explicam.,..,se, em parte, pela propr1a
lhíião.
condi~ão da tutela indígena. A tutora dos Índios ê a própria
Quando surgem situações em que conflitam os interesses indÍgenas com
os interesses nacionais, cabe â lhrião ser coe~ente consigo mesma e de
fender seus prôpries interesses . ~ nestes tennos que entendemos que a
sociedade civil possui uma responsabilidade grande no sentido de fisca
lização dô exercício da tutela, já que e.sta caracteriza-se por uma am
bigfiidade intrínseca.
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Maria da Conceição Ferre i ra(Ciências Sociais/Educação ,2)
3.0 Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Matanhão:Discurso e
Prát i ca ,Profa.AnnaMaria Saldanha de Castro Soares (Ciências Sociais/
Educação , 3)
4.0 Discurso Educacional do Maranhão na Primeira República , Profa . Bea
triz Martins de Andrade (Ciências Sociais/Educação,4)
$.Caminhos da Supervisão Educacional :Un estudo de caso ,Profa . Francisca
Clemente de Morais(Ciências Sociais /Educação,5)
6.0 Conteúdo da Prática PedagÕgica ,Profa.Solange Silva Buzar (Ciências
Sociais/Educação,6) ,
7.Prát ica Pedagógica e Realidade Social:Un Estudo Crítico sobre a expe
r iênci a da Unidade de Estudos de Educação em Caxias ,Profa.Denei Ma
ria Cunha Fonseca(Ciênoias Sociais/Eduaação , 7)
8 .Hist ór i a de tuna Escola para o Povo :Projeto"João de Barro''mMaranhão,
Profa .Claudett de Jesus Ribeiro(Ciências Sociais/Educação , 8)
9.Do Velho ao Nôvo: Política e Educação no Mar anhão,Profa .Mar i a Núbia
Barbosa Bonfim (Ciências· Sociais/Educação , 12)
101 9 Cicl o de Estudos Básicos da Universidade Federal do Maranhão Con
tri buição para Reflexão ,Profa .Lêda Maria Chaves Taj ra(Ciências
So
c{ais/Educação,13 )
ll A Terra era Liberta,Profa. Regina Celi Miranda Reis Luna( Ciênciq.s So
ciais/Questão Agrária,l)
1987
------! .Colonização de Fronteira AgrÍcola :Um M:>del o deDesenvolvimento Rur al ,
Prof.Heitor Moreir a Lima JÚnior(Ciências Sociais/Questão Agraria, 2)
2.0 t.fito da Terra:llna Análise da Colonização da Pré-Amazônia Maranhen
se .Prof .Alberto Arcangeli(Ciências Sociais/Questão Agrária , 3)
3.Vida e t.k:>rte da Economia Algodoeira no Maranhão.Prof. Francisco de
Assis Leal t-!esquita(Ciênoias Sociais/Questão Agrár>ia,4)
4 . I lha Latifundiária na Amazônia Maranhense,Prof.Jose Ribarnar Tr ovão
(Ciências Sociais / Questão Agrária ,5)
S .Cultura e Sobrevivência dos fndios no ~-aranhão ,Profa. Elizabeth Maria
Beserra Coelho(Ciências Sociais/ Antropologia,2)
6 .Os Primeiros Passos da Imprensa no Maranhão ,Prof . Sebastião Barros.Jo.E:.
ge (Ciências Soci ais /Comunicação, 1)
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7.0 M.üato :Cem Anos de un Ranance Revoluciooário,P rof.João Mendonça Cor
deiro (Ciências Sociais/Sociologia , l)
8.A Escola e a CCllllilidade ,Profa.Maria do Socorro Moura da Silva ( Ciên
ciaa Sociais/Educação,9)
9.A Psicologia Aplicada ao Trabalho,Prof .Houshang Krazrai (Ciências So
ciais/Psicologia, l)
lGAspectos Médicos-Jurídicos da Esterilização Feminina(Laqueadura Tubá
ria) , Prof.Alberto José Tavares Vieira da Silva (Ciências Sociais/ lil
r eit oyl)
llA Reveldção de Nauro Mlchado,Profa.Maria de Nazare Cas·s as de Lima Lo
bato (Lingllistica, Letras e Artes/Letras,l)
lZMalária:Fotografia de uma Crise no Setor Saúde,Prof.AntonioRafaelda
Silva (Ciências da. Saúde/Saúde Pública,IJ
'
liPoluição em Ãguas O:>ntinentais-Alternativas de Controle de R~síduos
Líquidos Industriais,Prof.Carlós Alberto da Silva Varela ( Ciências
da. Saúde/Saúde l'Úb7'ica, 2)
l.\Rodofíceas Marinhas Bentênicas do Litoral Oriental do Estado do Mira
nhão ,Profa. Mar ia Marlúcia Ferreira Correia(Ciências Biológicas/ Boia
nica,l)
-

I

GÃÃFICA TRICASIL COML. INDL LTOA.
Rua Jansen Müller, n~ 215 - Centro
Telefones: 221-4371 I 222-8816
Slo Lu'a - MA.

84

I

,

•

A Universidade Federal do Hara
nhão, através da Pró-Reitoria de Pes
quisa

e Pós-Graduação,

intensifica

seu trabalho de editoração,

entrega~

do à comunidade a produção

cient.Ífi

ca de seus docentes.

-

Desta vez sao novas obras,
mentando ou iniciando séries de

au.
nos

sa coleção, voltadas.em sua maioria,
para temas ou problemas

maranhenses

em diferentes áreas do conhecimento.
O esforço para a produção
1

obras foi do corpo docente; o

das
traba

lho preliminar para a editoração con
tou com o empenho
Pró-Reitoria;

-

.

dos

porem,

técnicos
a

da

satisfação

pelo lançamento dessas obras

certa

mente será de todos os segmentos

da

Universidade, e seus resultados,acr!
ditamos, refletirão na formação

-

de

geraçoes.
Prof. JEllÕNIMO PINHEIRO
Pró-Reitor de Pesquisa
e Pós-Graduação.
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